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Plats   Forumsalen i Tranemo 

Tid   13:00 – 15:30  

 

Närvarande Beslutande 

Driton Bilalli (S), ordf. 

Niklas Gardewik (M), 1e vice ordf. 

Lennart Haglund (C), 2e vice ordf. 

Lena Eksberg (S) 

Rosé Torkelsson (S) 

Eva-Karin Haglund (S) §291–311 

Emelie Romland (C) §292, 294–318 

Viktoria Haraldson (C) §292, 294–318 

Ana Alvarez Björk (L) 

Kathleen Wireklev (M) 

Brigitte Barenfeld (KD) 

Johnny Letth (oberoende (SD)) 

Anna Letth (SD), ers. 

Lina Chalhoub (C). ers. § 293  

Jonas Adelsten Kristiansen (S), ers. § 293 

Rickard Strömberg (S), ers. § 312–318   

Icke tjänstgörande ersättare  

Lina Chalhoub (C) 

Jonas Adelsten Kristiansen (S) 

Bo Haarala (S) 

Rickard Strömberg (S) 

Karin Ljungdahl (C) 

Gunilla Blomgren (L) 

 

Övriga närvarande Sanna Pihlajamäki Blomgren, processekreterare 

  Carita Brovall, kommunchef 

  Patrik Westerlund, sektionschef 

  Angela Madsén Jonsson, sektionschef 

  Julio Garcia Atterström, sektionschef 

  Anna Rehbinder, rektor 

  Henrik Johansson, verksamhetschef 

  Lovisa Wirdemo, Finanscontroller 

  Manda Schillerås, verksamhetschef 

  Max Larsson, Tillväxt Tranemo 

  Sven-Olav Kronaas, Tillväxt Tranemo 

  Tobias Edoff, planeringschef 

  Konrad Fredh, ekonomichef 

  Kajsa Montan, kanslichef 

  Linda Ruergård, HR-chef 
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Paragrafer  § 292-§ 318 

Utses att justera  Niklas Gardewik (M) 

Protokollet signeras digitalt 

Underskrifter 

Sekreterare  Protokollet signeras digitalt 

  Sanna Pihlajamäki Blomgren 

Ordförande  Protokollet signeras digitalt 

  Driton Bilalli (S) 

Justeringsperson Protokollet signeras digitalt 

  Niklas Gardewik (M) 

  

ANSLAG/BEVIS 

Organ   Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum 2022-12-19 

Anslaget under tiden 2022-12-23—2023-01-16 

Förvaringsplats  Kommunkontoret, Tranemo 

för protokoll 

Protokollet är justerat, vilket tillkännagivits genom anslag 

 

Underskrift   Protokollet signeras digitalt 

  Sanna Pihlajamäki Blomgren 
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§ 292 Tillväxt Tranemo  

Kommunstyrelsens beslut 

• Noterar informationen. 
Alla beslut som rör barn ska vara barnrättsbaserade i enlighet med barnkonventionen. Beslut ska alltid föregås 

av prövning av barnets bästa och i större frågor samt vid beslut som kan ha negativ inverkan på barnet/barnen, 

ska föregås av en barnkonsekvensanalys.  

Ärendet 

Information ges om föreningen Tillväxt Tranemos arbete. 

Föredragning och debatt 

Representanter för föreningen Max Larsson och Sven-Olav Kronaas föredrar ärendet och 

svarar på frågor. 

Status 

Avslutat 
 

  

Vi
sm

a 
Ad

do
 ID

-n
um

m
er

 : 
88

17
6b

77
-b

ef
6-

4a
e0

-8
a5

b-
a0

82
77

e4
b2

52



  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Kommunstyrelsen 

2022-12-19 

   

Ordförandes sign Justerares sign Justerares sign Sekr sign Utdragsbestyrkande 6 

 

§ 293 Kartläggning av elkostnaderna 2022 för föreningar verksamma i 

Tranemo kommun KS/2022:476 

Kommunstyrelsens beslut 

• Bevilja föreningar med egna eller arrenderade lokaler kompensationsbidrag för 

fördyrade elkostnader 2022 enligt bifogat förslag till beslut. 

• Finansieras genom ianspråktagande av Samhällssektionens prognostiserade 

överskott. 
Alla beslut som rör barn ska vara barnrättsbaserade i enlighet med barnkonventionen. Beslut ska alltid föregås 

av prövning av barnets bästa och i större frågor samt vid beslut som kan ha negativ inverkan på barnet/barnen, 

ska föregås av en barnkonsekvensanalys. 

Jäv 

Emelie Romland (C) och Viktoria Haraldson (C) anmäler jäv och deltar därmed inte i 

handläggningen av ärendet. Lina Chalhoub (C) och Jonas Kristiansen Adelsten (S) ersätter.  

Beslutsmotivering 

Förvaltningen har genomfört en förfrågan om hur fördyrade elkostnader påverkar 

föreningarnas ekonomi och verksamhet. Resultat visar att kostnaderna för el i det närmaste 

har fördubblats för föreningar som har rörliga elavtal. Regeringen har givit 

Försäkringskassan och Svenska Kraftnät i uppdrag att ge ekonomiskt stöd till alla 

elanvändare med eget elnätsavtal i södra Sverige för att hantera onormalt höga elpriser. För 

elområde SE3 gäller 0,5 kronor x elförbrukning i kWh under oktober 2021-september 2022. 

Förslag till beslut grundar sig på att ge föreningar som har rörliga avtal och som har ansökt 

om kompensation ett bidrag på 100 % av föreningarnas ökade kostnader för el minus det 

statliga stödet 2022.  

Ärendet 

Inom Tranemo kommun har en stor andel föreningar som bedriver verksamhet för barn och 

unga egna eller arrenderade anläggningar med egna elavtal. Vi har även 15 bygdegårdar och 

samlingslokaler och kulturföreningar med egna elavtal. Förvaltningen har genomfört en 

undersökning om hur fördyrade elkostnader påverkar föreningarnas ekonomi och 

verksamhet. Resultatet visar att föreningar med rörliga avtal har fått kraftigt stigande 

elpriserna under 2022. Regeringen har givit Försäkringskassan och Svenska Kraftnät i 

uppdrag att ge ekonomiskt stöd till alla elanvändare med eget elnätsavtal i södra Sverige för 

att hantera onormalt höga elpriser. För elområde SE3 gäller 0,5 kronor x elförbrukning i kWh 

under oktober 2021-september 2022. Förslag till beslut grundar sig på att ge föreningar med 

rörliga avtal och som ansökt om kompensation ett bidrag med 100 % av föreningarnas ökade 

kostnader för el minus det statliga stödet 2022.  
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Barnkonventionen  

Inom Tranemo kommun har en stor andel föreningar som bedriver verksamhet för barn och 

unga egna eller arrenderade anläggningar. De kraftigt stigande elpriserna under 2022 

påverkar föreningar med rörliga elavtal negativt. Förslaget att kompensera dessa föreningar 

bidrar till att föreningarna kan fortsätta bedriva verksamhet för våra barn och unga. 

Ekonomisk påverkan 

Förvaltningen föreslår att kompensationen finansieras av Kommunstyrelsens oförutsedda 

utgifter.  

 

Jämställdhetsperspektiv 

Föreningarna som har ansökt om bidrag är öppna för alla och arbetar enligt demokratiska 

principer. 

Beslutsunderlag 

AU §163, 2022-12-01 

Tjänsteskrivelse 2022-11-17 

Beslutsunderlag ansökningar elkostnader 2022 

Föredragning och debatt 

Sektionschef Patrik Westerlund föredrar ärendet och svarar på frågor. 

Förslag till beslut 

Ordförande Driton Bilalli (S) yrkar på att finansiering ska ske genom att ianspråkta av 

Samhällssektionens prognostiserade överskott. 

2e vice ordförande Lennart Haglund (C) yrkar bifall till förslaget samt Bilallis (S) 

ändringsyrkandet. 

Beslutsgång 

Ordförande frågar kommunstyrelsen om de kan besluta enligt hans förslag. Förslaget 

bifalles. 

Beslutet skickas till 

Samhällssektionen, kultur och fritid som skickar till berörda föreningar 

Ekonomifunktionen 

Slutinstans 

Kommunstyrelsen  
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Status  

Avslutat 
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§ 294 IKO Fritid ansöker om stöd för projektet fritid och kulturcentra 

vid Korpstugan i Grimsås KS/2022:182 

Kommunstyrelsens beslut 

• Bevilja IKO Fritid 500 000 kr för projektet Fritid och kulturcentra Korpstugan i 

Grimsås år 2022. 

• Finansieras av det prognosticerade överskottet i 2022 års budget. 
Alla beslut som rör barn ska vara barnrättsbaserade i enlighet med barnkonventionen. Beslut ska alltid föregås 

av prövning av barnets bästa och i större frågor samt vid beslut som kan ha negativ inverkan på barnet/barnen, 

ska föregås av en barnkonsekvensanalys. 

Beslutsmotivering 

Föreningens beräknade projektkostnad uppgår till 4 127 542 kr 

Föreningen söker 700 000 kr från Tranemo kommun som medfinansiering. Allmänna 

Arvsfonden samt statliga instanser kräver medfinansiering för att föreningen skall kunna 

söka bidrag. Föreningen kommer att få svårt att genomföra hela projektet om inte 

medfinansiering beviljas.  

Förvaltningen förslår att 500 000 kr tas i anspråk inom ramen för prognosticerat överskott 

hos sektionerna i 2022 års budget. 

Övriga 200 tkr bör finansieras av föreningens egeninsats.  

Enligt föreningens finansieringsplan för projektet söker förening bidrag från Allmänna 

arvsfonden med 2 889 000 kr, Tranemo kommun med 700 000kr, Stiftelsen Sparbanken 

Tranemo med 300 000 kr, Jordbruksverket samt Leader Sjuhärad med 300 000 kr. 

Föreningens egenisats består av ideellt arbete med ca 300 timmar. 

Ärendet 

Föreningen IKO Fritid äger och driver Korpsstugan och tillhörande anläggning i Grimsås. 

Föreningen ansöker om medfinansiering till ett större fritids- och kulturprojekt i Grimsås. 

IKO Fritid vill skapa ett Fritids- och kulturcentra vid området i och runt Korpstugan i 

Grimsås. Föreningen uppfyller kriterierna som ställs i bidragsformen ”Bidrag till 

anläggningar och byggnadsprojekt av större karaktär” samt är en bidragsberättigad 

förening. Projektet stämmer väl överens med kommunens vision, det attraktiva samhället 

och kreativitet och framtidstro. 

 

 I dag finns en boulebana som används av framför allt äldre. Tipspromenader arrangeras vid 

Korpstugan samt en grillplats och isbana som är flitigt använd när vintern tillåter. Syftet med 

projektet är att ge de boende en naturlig mötesplats att umgås och lära känna varandra på. 

Föreningen vill skapa en gemenskap i samhället mellan invånarna och över alla 

åldersgrupper.  Området ska erbjuda alla åldrar och personer med funktionsvariation någon 

form av aktivitet. Nyinflyttade kan lättare få kontakt med övriga i samhället och kan på ett 
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enkelt sätt ”komma in” i samhället.  Föreningen vill öka alla invånares men framför allt barn 

och ungas och äldres möjligheter att motionera och förbättra och bibehålla hälsan.  
 

De äldre i samhället skall ges möjlighet att umgås genom olika arrangemang i Korpstugans 

lokaler. För att bland annat motverka isolering hos de äldre vill man tex ordna studiecirklar, 

kortare utbildningar och kulturengagemang.  

Kostnaden för hela projektet beräknas till 4 127 542 kr och föreningen räknar med att ha ett 

fint och modernt fritid- och kulturcentra i minst 20 år framöver.  
 

Projektets omfattning 

- Utegym på fd minigolfbanans område med cirka 10 träningsredskap.  

Kostnad 500 144 kr 

- Lekpark för mindre barn. Kostnad 178 300 kr 

- Plastduk och mindre sarg till naturisbanan som vintertid anläggs på samma plats där 

boulebana finns på sommartid. Kostnad 181 250 kr 

- Utbyggnad och anpassning av Korpstugan för bland annat personer med 

funktionsvariation och för att kunna anordna fler aktiviteter.  

Kostnad 2 455 360 kr 

- Padelbana. Kostnad 542 488 kr 

- Beräknad kostnadsökning totalt 270 000 kr 
   

Barnkonventionen  

Projektet bidrar på olika sätt till att uppfylla FN: barnkonvention, 

som tex barns lika värde och rätt att delta, barns rätt till utveckling, barns rätt till lek, vila och 

fritid.  
 

Jämställdhet- och rättighetsanalys 

Projektets huvudsyfte och utgångspunkt är att skapa en mötesplats som främjar hälsa och 

bidra till inkludering och gemenskap. Förvaltningens samlade bedömning är att projektet 

uppfyller kommunens mål inom jämställdhet och jämlikhetsområdet. 

Ekonomisk påverkan 

Föreningen ansöker om 700 000 kr från Tranemo kommun. Föreningens beräknade totala 

projektkostnad uppgår till 4 127 542 kr. 

Då det finns utrymme att göra en extra budgettilldelning till föreningsstödet föreslår 

förvaltningen att 500 000 kr tas i anspråk inom ramen för prognosticerat överskott i 2022 års 

budget. 

Bidraget ges under förutsättning att projektet fullföljs i den omfattning som beskrivs i 

ansökan. Föreningen har 2 år på sig att hämta ut bidraget. 
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Beslutsunderlag 

AU §165, 2022-12-01 

Tjänsteskrivelse 2022-10-17 

IKO Fritid ansöker om bidrag enligt riktlinjer för projekt av större karaktär 

Komplettering ansökan Svar på frågor 2022 10 18 

Presentation korpstugan 2.0 (002) 

Regler för större projekt uppdaterad 2018 

Föredragning och debatt 

Sektionschef Patrik Westerlund föredrar ärendet och svarar på frågor. 

Beslutet skickas till 

Samhällssektionen som delger föreningen 

Slutinstans 

KS  

Status  

Avslutat 
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§ 295 Länghems IF ansöker om bidrag för Liv och rörelse i Länghem 

enligt riktlinjer för projekt av större karaktär KS/2022:207 

Kommunstyrelsens beslut 

• Bevilja Länghems IF medfinansiering med 1 000 000 kr för etapp 1 inom projektet Liv 

och rörelse i Länghem.  

• Avslå ansökan om bidrag med 800 000 kr för padelbana samt konstgräs. 

• Finansieras av det prognosticerade överskottet i 2022 års budget. 

Alla beslut som rör barn ska vara barnrättsbaserade i enlighet med barnkonventionen. Beslut ska alltid föregås 

av prövning av barnets bästa och i större frågor samt vid beslut som kan ha negativ inverkan på barnet/barnen, 

ska föregås av en barnkonsekvensanalys. 

Beslutsmotivering 

Föreningen söker 1,2 miljoner kr från Tranemo kommun som medfinansiering för etapp 1 

som innefattar aktivitetsområde med bland annat multisport arena inom projekt Liv och 

rörelse på Ingsvallen i Länghem. Totalt beräknas projektkostnaderna uppgå till 11 158 400 kr 

för hela projektet. Föreningen söker stöd från bland annat Allmänna Arvsfonden och 

Leader/Jordbruksverket som kräver medfinansiering av andra parter för att bevilja stöd. 

Förvaltningen gör bedömningen att det inte finns utrymme att bevilja bidrag för padelhall 

samt konstgräs. 

Ärendet 

Länghems IF ansöker om medfinansiering till etapp 1 inom projekt Liv och rörelse i 

Länghem på Ingsvallen. Totalt beräknas projektkostnaderna uppgå till 11 158 400 kr. 

Ingsvallen är en anläggning som tjänat föreningen och samhället väl sedan 60 - 70 talet men 

som nu inte fullt ut är anpassad efter dagens behov. Behovet av större variation av aktiviteter 

och spontanidrott för unga och alla åldrar har ökat och föreningen vill genom projektet 

skapa en plats som bjuder in till rörelse, sociala ytor och gemenskap för alla.  

Se hela projektbeskrivningen för mer information. 

Barnkonventionen  

Projektet bidrar på olika sätt till att uppfylla FN: barnkonvention, 

som tex barns lika värde och rätt att delta, barns rätt till utveckling, barns rätt till lek, vila och fritid 

samt barns rätt att delta i föreningar och fredliga sammankomster.  

 

Jämställdhet- och rättighetsanalys 

Projektets huvudsyfte och utgångspunkt är att skapa en mötesplats som främjar hälsa och 

bidrar till inkludering och gemenskap. Förvaltningens samlade bedömning är att projektet 

uppfyller kommunens mål inom jämställdhet och jämlikhetsområdet. 
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Ekonomisk påverkan 

Föreningen söker totalt 1,2 miljoner kr från Tranemo kommun som medfinansiering för 

etapp 1. 

Då det finns utrymme att göra en extra budgettilldelning till föreningsstödet föreslår 

förvaltningen att 1 000 000 kr tas i anspråk inom ramen för prognosticerat överskott i 2022 

års budget. 

Bidraget ges under förutsättning att projektet fullföljs i den omfattning som beskrivs i 

ansökan. Föreningen har 2 år på sig att hämta ut bidraget. 

Beslutsunderlag 

AU §166, 2022-12-01 

Tjänsteskrivelse 2022-10-19 

Länghems IF ansökan investerings- och upprustningsbidrag, även större projekt 

Länghems IF ny projektkalkyl 20221010 

Länghems IF beskrivning av projektet liv och rörelse 

Regler för större projekt uppdaterad 2018 

Föredragning och debatt 

Sektionschef Patrik Westerlund föredrar ärendet och svarar på frågor. 

Beslutet skickas till 

Samhällssektionen som delger föreningen beslutet 

Ekonomifunktionen 

Slutinstans 

KS 

Status  

Avslutat 
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§ 296 Bidragsansökan från föreningen Kultur 1740 för projektet Klimat 

KS/2022:475 

Kommunstyrelsens beslut 

• Godkänner att föreningen sätter upp solceller på Glasets hus. 

• Beviljar 270 000 kr i bidrag för projektet. 

• Finansieras genom ianspråktagande av kommunstyrelsens oförutsedda medel.  

Alla beslut som rör barn ska vara barnrättsbaserade i enlighet med barnkonventionen. Beslut ska alltid föregås 

av prövning av barnets bästa och i större frågor samt vid beslut som kan ha negativ inverkan på barnet/barnen, 

ska föregås av en barnkonsekvensanalys. 

Beslutsmotivering 

Föreningens beräknade projektkostnad uppgår till 1 800 000 kr. Investering i två eldrivna 

ugnar. (Smältugn och invärmningsugn). Kostnad 900 000 kr. Och investering i solceller. 

Kostnad 900 000 kr. Föreningen söker 250 000 kr från Tranemo kommun som 

medfinansiering. Enligt finansieringsplanen för projektet söker föreningen bidrag från 

Klimatklivet 630 000 kr, Kulturrådet 270 000 kr, Sparbanksstiftelsen/Tranemo sparbank 

500 000 kr, Tranemo kommun 250 000 kr och har en egen insats på 150 000 kr. Föreningen 

kommer att få svårt att genomföra hela projektet om inte medfinansiering beviljas. 

Förvaltningen bedömer att det finns utrymme att bevilja 250 000 kr för projektet 2022. Det är 

klimathållbara investeringar med en energikonvertering som innebär minskat 

koldioxidutsläpp med 75 000 kg per år. Projektet bidrar till att verksamheten i Glasets hus 

kan fortsätta utvecklas över tid.  

Ärendet 

Föreningen Kultur 1740s verksamhet består av museum, glashytta, konsthall och 

allaktivitetsparken Glasparken. Energikrisen har drabbat verksamheten i hög grad. I mitten 

av september tvingades föreningen att stänga ner glashyttan. Gaskostnaden uppgick i 

augusti till 125 000 kr. Föreningen söker finansiering för att investera i två eldrivna ugnar, 

(smältugn och invärmningsugn), och uppfyller kriterierna som ställs i bidragsformen 

”Bidrag till anläggningar och byggnadsprojekt av större karaktär” samt är en 

bidragsberättigad förening. Kultur 1740 har idag stöd från VG-regionen och en IOP-

överenskommelse med Tranemo kommun för att samverka både kulturellt och som 

platsutvecklingsprojekt, ett långsiktigt samarbete mellan civilsamhälle och offentliga aktörer. 

Intresset för det offentliga är att arbeta med kommunal, regional och internationell 

utveckling av föreningen där glashyttan ses som hjärtat i verksamheten. Frågorna i 

överenskommelserna rör kulturarv, kulturevenemang, attraktivitet och besöksnäring. Hyttan 

förvaltar vårt kulturarv – glaset, och är en förutsättning för fortsatt utveckling av Glasets 

hus. Glaskonstnärer arbetar och delar med sig av sin kunskap till skapande barn i 

kommunen, kurser ordnas, hyttan är tillgänglig för alla och konstnärsresidens skapas. 
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Ambitionen är att så snart som möjligt starta upp verksamheten i hyttan igen under 2023. 

Förvaltningen bedömer att investeringen bidrar till en hållbar klimatutveckling med ett 

minskat koldioxidutsläpp om 75 000 kg per år.  

Finansiering: 

Klimatklivet 630 000 kr. 

Kulturrådet 270 000 kr. 

Sparbanksstiftelsen/Sparbanken 500 000 kr. 

Tranemo kommun 250 000 kr. 

Egen insats på 150 000 kr. 

Barnkonventionen  

Beslutet påverkar barn på ett positivt sätt. Verksamheten i Glasets hus prioriterar barn och 

unga, varje år kommer ungdomar från alla orter i kommunen till hyttan för skapande 

projekt. Barn utvecklas genom kulturskapande och kulturupplevelser av olika slag. Detta går 

väl ihop med artikel 6 i barnkonventionen ”Barn har rätt till liv, överlevnad och utveckling” 

och artikel 31 ”Barn har rätt till lek, vila och fritid”. 

För att beakta barnkonventionen artikel 3 ”Vid alla beslut som rör barn ska i första hand 

beaktas vad som bedöms vara barnets bästa” har förvaltningen haft dialog med barn 

angående kulturfrågor. De aktiviteter som erbjuds vid hyttan är ett resultat av dialog med 

barn och unga.   

Ekonomisk påverkan 

Det beviljade bidraget finansieras inom ramen för prognosticerat  

överskott i 2022 års budget. Bidraget ges under förutsättning att projektet fullföljs i den 

omfattning som beskrivs i ansökan. Föreningen har 2 år på sig att hämtas ut bidraget. 

 

Jämställdhet- och rättighetsanalys 

Verksamheten i Glaset hus beaktar alla människors rätt att delta i kulturlivet på lika villkor – 

oavsett kön, könsidentitet eller könsuttryck, både som utövare och publik. 

Överenskommelser och prioriteringar används som en utvecklingsmetod för inkludering och 

vidgat deltagande.  

Beslutsunderlag 

AU §167, 2022-12-01 

Tjänsteskrivelse 2022-10-18 

Bidragsansökan från Kultur 1740 

Projektbeskrivning och frågor till kommunen 

Föredragning och debatt 

Sektionschef Patrik Westerlund föredrar ärendet och svarar på frågor. 
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Beslutet skickas till 

Samhällssektionen 

Slutinstans 

Kommunstyrelsen 

Status  

Avslutat 
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§ 297 Nattis KS/2021:638 

Kommunstyrelsens beslut 

• Avvecklar nattis inom förskoleverksamheten från 30 juni 2023.  

Alla beslut som rör barn ska vara barnrättsbaserade i enlighet med barnkonventionen. Beslut ska alltid föregås 

av prövning av barnets bästa och i större frågor samt vid beslut som kan ha negativ inverkan på barnet/barnen, 

ska föregås av en barnkonsekvensanalys. 

Beslutsmotivering 

En Tvärpolitisk skolplan antogs under våren 2022 och handlingsplaner har tagits fram av 

sektionen. Planen bestod av 24 uppdrag som sektionen har analyserat och arbetat med. Alla 

uppdrag kommer att avrapporteras i och med att de är färdiganalyserade. Beslut i flera av 

uppdragen är nödvändiga för att få kvalitetsvinster samt för att anpassa kostnaderna till 

budgetramen. 

Vid sitt möte 221017 återremitterade ärendet om att lägga ned Nattis. Kommunstyrelsen gav 

förvaltningen i uppdrag att föra en dialog med berörda familjer samt ta fram en tidsplan för 

när nedläggningen av verksamheten skulle kunna ske. 

Förvaltningen har genom rektor ringt till varje vårdnadshavare under v 47-49 och ställt 

följande fråga: ”När skulle det för dig kännas möjligt med en nedläggning, för att få tid att t ex 

ordna dagtidsarbete eller ordna omsorg på egen hand?” 

Samtliga vårdnadshavare har i sina svar angett att de inte vill lämna något datum för 

nedläggning och att de har fortsatt behov av Nattis.  

Mot denna bakgrund och utifrån tidigare gjorda konsekvensbeskrivningar ur ett 

ekonomiskt, barnrätts- och jämställdhetsperspektiv, föreslår förvaltningen att Nattis läggs 

ned och att datum för nedläggning blir den 30 juni 2023. 

Sammanfattning av ärendet 

Detta är uppdrag 3 av 24. En Tvärpolitisk skolplan antogs under våren 2022 och 

handlingsplaner har tagits fram av sektionen. Planen bestod av 24 uppdrag som sektionen 

har analyserat och arbetet med. Alla uppdrag kommer att avrapporteras i och med att de är 

färdiganalyserade. Några av uppdragen är klara för avrapportering och handlingsplaner har 

tagits fram. Ledarteamen i sektionen har analyserat och titta på konsekvenser och kansliet 

har varit delaktiga i att fastställa handlingsplanerna. Vissa av uppdragen kräver en 

kommunikationsinsats till vårdnadshavare och det tar därför en lite längre tid fram till 

införandet so exempelvis förändring av öppettider i förskolan. Beslut i flera av uppdragen är 

nödvändiga för att få kvalitetsvinster samt för att anpassa kostnaderna till budgetramen. 

Behovet att få ner kostnader och höja kvaliteten i sektionens verksamhet blev tydlig efter att 

det i 2022 års budget gjordes neddragningar med 17 miljoner och att det framöver behöver 
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göras ytterligare anpassningar. Den Tvärpolitiska gruppen har därför sett det nödvändigt att 

belysa sektionen och tagit fram 24 uppdrag för att komma till rätta med både kostnader och 

kvalitet. 

Handlingsplaner med analys och konsekvenser finns med i ärendet och är framtagna till 

respektive uppdrag.  

Ärendet 

Nattförskolan, som bedrivs på Parkhagens förskola i Limmared, har låg beläggning. 

Personalkostnaden per närvarande barn är därmed hög. Behovet av förskola för tillsyn på 

nätter och helger behöver finna alternativa former. Ett exempel kan vara pedagogisk omsorg 

(tidigare benämnt dagbarnvårdare). Pedagogisk omsorg kan även vara ett alternativ i 

särskilda fall. (Ur Plan för förskole- och skolverksamheten) 

Nattis har i skrivande stund 15 inskrivna barn inför hösten 2022, alla är från Tranemo 

kommun. En av platserna nyttjas i dagsläget inte p g a föräldraledighet. Alla vårdnadshavare 

är ensamstående och flera av dem har dessutom enskild vårdnad. Flertalet av 

vårdnadshavarna jobbar i vårdnära yrken, övriga yrken är kriminalvård, industri och 

serviceyrken, så som helgöppna butiker mm. 

Av dessa 15 barn är det nio fritisbarn som skjutsas av taxi mellan de fritidshem som de är 

inskrivna på och Nattis. Antal timmar varierar från två timmar och uppåt. Familjer som 

nyttjar Nattis betalar inget extra för omsorgen eller taxiresor, det ingår i maxtaxan. 

Planeringen för Nattis är komplicerad då antalet barn som behöver omsorg övertid varit lågt 

och varierat mycket i nyttjandegraden. För att ta ett exempel hade vi under vecka 10 totalt 7 

bokade pass, fördelat på veckans sju dagar, ett av dessa pass blev avbokat. Vecka 11 hade vi 

21 bokade pass, varav 7 blev avbokade. Eftersom personalen har rätt att få sitt schema minst 

två veckor i förväg planeras deras arbete utifrån de bokade platserna minst två veckor i 

förväg. Är det fler än fem barn som har bokade pass måste vi ha två personal som arbetar.  

Nyttjandegraden bör ses som mycket låg, då antalet inskrivna barn genom åren varit lågt, 9-

15 barn, dvs ca 1,6% av det totala antal barn och elever som idag är inskrivna i förskolan 

(477) och fritids (440). Även barnens närvaro har de tre senaste åren varit låg, i snitt ca 60% 

av den anmälda tiden. 

Alternativa former  

3:A Pedagogisk omsorg: Pedagogisk omsorg (tidigare benämnt dagbarnvårdare)  
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3:B Tillsyn i barnets/elevens hem: Vårdnadshavare ansöker om att få en person som har 

tillsyn över barnen under vårdnadshavarnas obekväma arbetstid i barnets egna hem  

3:C Nattis i omsorgens regi: Att anordna omsorg för de barn/elever som har behov inom t ex 

kortidsverksamhet, trygghetsboende där det redan idag erbjuds dygnet runt omsorg.  

 

Konsekvensbeskrivning  

Konsekvenser om förändringen genomförs:  

3:A Pedagogisk omsorg: Pedagogisk omsorg kan innebära en arbetsmiljöproblematik så som 

ensamarbete. I praktiken innebär denna lösning att det minst måste vara två personer som 

samarbetar och växlar. Även organisatoriska svårigheter vid ex semestrar eller 

sjukskrivningar kan föreligga. Lokalmässigt kan det vara svårt att bedriva nattverksamhet i 

ett privat hem.  

3:B Tillsyn i barnets/elevens hem: Även denna typ av pedagogisk omsorg kan innebära en 

arbetsmiljöproblematik i och med ensamarbetet. Tillsyn i barnets/elevens hem fordrar 

dessutom att rutiner kring exempelvis arbetsmiljöansvar är mycket tydliga och att dessa 

följs. Organisatoriskt kommer detta alternativ att innebära ökade kostnader samt 

bemanningssvårigheter när det ex blir flera barn/elever från olika familjer som behöver 

omsorg samma natt.  

3:C Nattis i omsorgens regi: Genom att ha Nattis i omsorgens regi kan samarbete ske med 

den personal som arbetar på natten i omsorgen, det blir på detta sätt lättare att komma ifrån 

ensamarbetet. Vidare skulle personal på Nattis som vid avbokning av pass inte behövs 

kunna arbeta inom omsorgen istället och därmed få andra meningsfulla arbetsuppgifter.  

Detta alternativ låter sig dock inte vara helt oproblematiskt heller. Personal som arbetar 

inom Nattis och omsorgen fordrar olika utbildningar, utifrån de två olika brukargrupper 

som de arbetar med i vardagen; barn/elever och äldre personer. Dessa två yrkesgrupper har 

också olika kollektivavtal att förhålla sig till. I en sådan tvärsektoriell organisation kan även 

ledarskapet blir svårt att lösa; vilken chef skulle de som arbetar på Nattis ha?  

Vi vill också komma ihåg att Lärandesektionen tillsammans med omsorgen tidigare utrett 

möjligheten att samverka runt Nattis, när nytt Korttids byggdes på Västergården. Den 

slutsats som man då kom fram till var att dessa två verksamheter var så olika att det inte 

skulle fungera 

Lärandesektionen har i Plan för förskole- och skolverksamheten fått i uppdrag att finna 

alternativa former för tillsyn på kvällar, nätter och helger, till den verksamhet som benämns 

Nattis.  
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Ovan redovisas och problematiseras det kring tre alternativa former till den Nattis-

verksamhet som idag bedrivs i förskolan Parkhagens lokaler i Limmared.  

Ett barnrättsperspektiv har det också tagits hänsyn till i denna redovisning.  

Lärandesektionen har berett ärendet och även omvärldsbevakat hur andra kommuner 

hanterar behov av Nattis. Ingen av våra grannkommuner utom Borås och Ulricehamn har 

Nattis. Förvaltningen föreslår Kommunfullmäktige att lägga ner Nattis utifrån de 

riskfaktorer som de olika alternativen bär med sig ur ett arbetsmiljöperspektiv, de brister i 

den pedagogiska verksamheten som Nattis och övriga alternativ medför ur ett 

barnrättsperspektiv, den höga kostnaden som verksamheten i dess nuvarande form samt 

ovan nämnda alternativ innebär, i förhållande till dess låga och ojämna nyttjandegrad, det 

faktum att Nattis inte är en lagstadgad verksamhet samt Lärandesektionens ekonomiska 

situation.  

Barnkonventionen  

Då nyttjandegraden av Nattis både är låg och ojämn kan barnens/elevernas vistelse i Nattis-

förskolan mer ses som en service för förvärvsarbetande vårdnadshavare än som en 

pedagogisk och socialiserande verksamhet för det enskilda barnet. Förutsättningarna för en 

trygg, stimulerande och förutsägbar lärmiljö, så som det föreskrivs i läroplanerna för 

förskolan och fritidshem, försvåras avsevärt vid ensamarbete av de vuxna och när 

barngruppen består av en, två eller tre barn, som inte alltid är de samma, och där 

åldersspannet mellan barnen är för stort (1-12 år). Om verksamheten dessutom behöver sätta 

in vikarier bör dessa vara bekanta med Nattis och kända av barnen/eleverna, vilket sällan 

förekommer.  

Ur ett barnrättsperspektiv uppfyller varken Nattis eller någon av de ovannämnda 

alternativen de krav som ställs på en pedagogisk verksamhet i enlighet med läroplanerna för 

förskolan och fritidshem. 

 

Ekonomisk påverkan 

Vid avveckling beräknas den årliga besparingen till 1,7 mnkr.  

Grundbemanningen består av två heltidsanställda barnskötare och därutöver timanställda. 

Sammanlagd kostnad för Nattis ligger idag på 1,4 mnkr, inklusive taxiresor, del av 

rektorstjänst, måltider, städ, larmkostnader. 

Vid en översyn av HR gällande nuvarande jourverksamhet för Nattis framkom orimligheten 

att en ensam rektor har ständig jour. För att kunna följa arbetsmiljölagen behöver vi lägga ut 

jour på fler rektorer. Detta skulle innebära en merkostnad på ca 0,3 mnkr, eftersom den 
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rektor som idag ansvarar för Nattis har jourersättning inlöst i sin lön. 

 

Jämställdhetsperspektiv 

Konsekvenserna av tillämpning av något av alternativen ovan eller att verksamheten i 

framtiden fortsätter att bedrivas i dess nuvarande form kan ur  

ett jämställdhets- och rättighetsperspektiv sammanfattas som följer. Analysen har speglats 

mot Tranemo kommuns nuvarande mål utefter CEMR-deklarationen, antagen KF 2012-05-

28: 

1. Hälsopåverkan för såväl kvinnor och män, pojkar och flickor 

2. Barn och ungas uppväxt 

3. Kommunen som tjänsteleverantör 

4. Samverkan mellan kommunens alla aktörer 

5. Jämställd arbetsgivare 

6. Demokrati och förvaltning 

 

Samtliga vårdnadshavare till de 15 barn som hösten 2022 är inskrivna på Nattis är 

ensamstående och flera av dem har dessutom enskild vårdnad. En avveckling av Nattis kan 

därför ses som negativt för kvinnor, särskilt med hänsyn tagen till mål 1, 3 och 5 i CEMR-

deklarationen. Detta givet att nyttjandegraden av Nattis eller något av alternativen ovan 

vore hög, utifrån antal inskrivna barn och deras nyttjade vistelsetid. Nyttjandegraden bör 

dock ses som mycket låg, då antalet inskrivna barn genom åren varit lågt, 9-15 barn, dvs ca 

1,6% av det totala antal barn och elever som idag är inskrivna i förskolan (477) och fritids 

(440). Även barnens närvaro har de tre senaste åren varit låg, i snitt ca 60% av den anmälda 

tiden. 

 

För barn som är på Nattis bedöms påverkan av tillämpningen av något av alternativen ovan 

eller vistelsen på Nattis i dess nuvarande form snarare negativt, då barngruppen kan variera 

mellan ett till tre eller fyra barn per natt och där åldersspannet mellan barnen dessutom ofta 

är stort (1-12 år). Mot denna bakgrund bedöms förutsättningarna att kunna arbeta mot de 

jämställdhetsmål som finns i läroplanen för fritids och förskolan vara mycket begränsade. 

 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2022-12-06 

Föredragning och debatt 

Sektionschef Julio Garcia Atterström föredrar ärendet och svarar på frågor. 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Johnny Letth (oberoende (SD)) yrkar på att avslå förslaget om att avveckla Nattis. 
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Beslutsgång 

Ordförande ställer Letths (oberoende (SD) avslagsyrkande mot förvaltningens förslag och 

finner att kommunstyrelsens beslutar enligt förvaltningens förslag. 

Beslutet skickas till 

Servicesektionen 

Slutinstans 

Kommunstyrelsen 

Status  

Kommunstyrelsen 
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§ 298 Uppdrag och svar på uppdrag om att ta fram en policy angående 

betalning av tillsyns- och anmälningsavgifter inom 

vattenskyddsområden KS/2020:155 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

• Noterar informationen. 

• Antar Policy för ersättning inom vattenskyddsområden – förslag 2.  

Alla beslut som rör barn ska vara barnrättsbaserade i enlighet med barnkonventionen. Beslut ska alltid föregås 

av prövning av barnets bästa och i större frågor samt vid beslut som kan ha negativ inverkan på barnet/barnen, 

ska föregås av en barnkonsekvensanalys. 

Beslutsmotivering 

En policy för ersättning inom vattenskyddsområden är inte förenlig med 2 kap. 3 

(likställighetsprincipen) och 8 § kommunallagen. Det är inte heller förenligt med lag om 

allmänna vattentjänster.  

En policy ger inte några fasta regler, bara principer som vägledning för bedömning från fall 

till fall. 

Sammanfattning av ärendet 

Ärendet återremitterades till förvaltningen av AU 2022-10-20 med uppdraget att utreda den 

ekonomiska påverkan som ett antagande av en policy skulle ge. Önskemål fanns också om 

att ta fram ytterligare ett förslag på policy. 

LRF kommungruppen Tranemo har i samband med samråd om vattenskyddsområden 

lämnat synpunkter på bland annat att den enskilde markägaren ska betala för att ansöka om 

dispenser och tillsyn. 

Ersättning kan ges till fastighetsägare eller verksamhetsutövare enligt 31 kap. 4 § miljöbalken 

om vattenskyddsföreskriften innebär att mark tas i anspråk eller att pågående 

markanvändning inom berörd del av fastigheten avsevärt försvåras. 

Det är inte förenligt enligt lag om allmänna vattentjänster att VA-kollektivet ska finansiera 

enskilda fastighetsägare eller verksamhetsutövares avgifter som dispensavgift eller 

tillsynsavgift.  

 

Ärendet 
Allmänna utskottet beslutade 2019-04-11 att ge förvaltningen i uppdrag att utreda om de 

avgifter som uppstår kan belasta VA-kollektivet och inte markägarna. Kommunstyrelsen har 

2019-11-18 gett förvaltningen i uppdrag att ta fram en policy angående betalning av tillsyns- 

och anmälningsavgifter i enlighet med Vara kommuns policy. 

LRF kommungruppen Tranemo har i samband med samråd om vattenskyddsområden 

lämnat synpunkter på bland annat att den enskilde markägaren ska betala för att ansöka om 
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dispenser. LRF kommungruppen anser att kollektivet/kommunen ska stå för kostnader av 

dispenser och tillsyn.   

Tranemo kommuns organisation och ansvarsområden regleras av kommunallagen. Enligt 

kommunallagen 2 kap. 3 § ska kommuner och regioner behandla sina medlemmar lika, om 

det inte finns sakliga skäl för något annat. Utöver uttag av avgifter för tillsyn och dispenser 

enligt föreskrifter för de kommunala vattenskyddsområdena sker uttag av avgifter enligt 

andra lagstiftningar. Likställighetsprincipen innebär att kommuninvånarna ska behandlas på 

motsvarande sätt. 

Advokat Rikard Setterlid, Advokatfirman Setterlid AB, har på uppdrag av förvaltningen 

utrett om det ur ett rättsligt perspektiv är förenligt att VA-kollektivet bekostar en 

fastighetsägares eller verksamhetsutövares utgifter för prövning och tillsyn enligt 

miljöbalken inom ett vattenskyddsområde. Advokatens sammanfattande bedömning är: 

”att det inte är förenligt med lagen om allmänna vattentjänster, LAV, att med va-kollektivets 

ekonomiska medel ersätta ägare av fastigheter som omfattas av vattenskyddsområdet för 

dennes kostnader för prövning och tillsyn enligt miljöbalken, och 

att den tänkta kompensationsmekanismen dessutom får anses strida mot 2 kap. 8 § 

kommunallagen och dess principiella förbud mot stöd till enskild näringsidkare, oavsett om 

kompensationen sker med va-kollektivets medel eller andra kommunala medel.  

Den omständigheten är att det må finnas andra kommuner som valt ett annat betraktelsesätt, 

förändrar inte den nu gjorda rättsliga bedömningen.”  

LRF kommungruppen Tranemo har i ytterligare skrivelse 2019-11-11 ansett att det inte är 

rimligt att enskild fastighetsägare ensam ska stå för kostnader att skydda dricksvattnet. 

Bördefördelningen mellan VA-kollektivet och den enskilde måste bli rimligt. LRF 

kommungrupp anser att det är rimligt att kommunen betalar en ersättning till de 

fastighetsägare som belastas med stora inskränkningar. I skrivelsen hänvisas till mark- och 

miljööverdomstolens dom, M6362-18. 

Om en skyddsföreskrift enligt 7 kap. 22 § miljöbalken innebär att mark tas i anspråk eller att 

pågående markanvändning inom berörd del av fastigheten avsevärt försvåras, har 

fastighetsägaren enligt 31 kap. 4 § pkt 5 miljöbalken rätt till ersättning. Rätten till ersättning 

gäller enligt 5 § samma kapitel miljöbalken om tillstånd har vägrats eller förenats med 

särskilda villkor. Ersättningens storlek får bedömas utifrån det enskilda fallet. 

 

Det är inte förenligt enligt 30 § lag om allmänna vattentjänster att VA-kollektivet ska 

finansiera enskilda fastighetsägare eller verksamhetsutövares avgifter som dispensavgift 

eller tillsynsavgift. Avgifter som tas ut enligt lagen om allmänna vattentjänster ska täcka 

kostnader för att upprätthålla och driva kommunens allmänna vatten- och 

avloppsanläggningar. Uttag av avgifter ska följa självkostnadsprincipen d.v.s. avgiften får 

inte överstiga kostnaderna för att ordna och driva vatten- och avloppsanläggningarna. 

Ärendet återremitterades till förvaltningen 2022-10-20 med uppdraget att utreda den 

ekonomiska påverkan som ett antagande av en policy skulle ge. Önskemål fanns också om 

att ta fram ytterligare ett förslag på policy.  

Vi
sm

a 
Ad

do
 ID

-n
um

m
er

 : 
88

17
6b

77
-b

ef
6-

4a
e0

-8
a5

b-
a0

82
77

e4
b2

52



  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Kommunstyrelsen 

2022-12-19 

   

Ordförandes sign Justerares sign Justerares sign Sekr sign Utdragsbestyrkande 25 

 

Förvaltningen har dels följt kommunstyrelsens uppdrag och tagit fram en policy för 

ersättning inom vattenskyddsområden dels följt AU:s uppdrag och tagit fram ytterligare ett 

förslag till policy, trots att det inte är förenligt med ovanstående. Förvaltningens förslag är 

att inte någon policy antas. 

Barnkonventionen  

Ärendet har ingen negativ påverkan ut ett barnrättsperspektiv. 

Ekonomisk påverkan 

Ärendet har ingen ekonomisk påverkan om lagen följs och någon policy inte antas. 

Om policy – förslag 1 antas är årlig kostnad beräknad till 14 000 – 18 000 kr per år 

Om Policy – förslag 2 antas är årlig kostnad beräknad till 8 000 – 12 000 kr per år 

Finansiering av ett antagande av en policy kommer ske genom VA-taxan. 

Beslutsunderlag 

AU §170, 2022-12-01 

Tjänsteskrivelse - om uppdrag att ta fram en policy om anmälnings- och tillståndsavgifter 

inom vattenskyddsområden 

Kommunstyrelsens beslut 2019-11-19, 225 §  

PM Fråga om lagligheten vid ersättning inom vattenskyddsområden 

Synpunkter från LRF angående ersättning till fastighetsägare för tillkommande avgifter inom 

vattenskyddsområden 

Policy för ersättning inom vattenskyddsområden – förslag 1 

Policy för ersättning inom vattenskyddsområden – förslag 2 

Föredragning och debatt 

Verksamhetschef Henrik Johansson föredrar ärendet och svarar på frågor. 

Beslutet skickas till 

Samhällssektionen 

Författningssamlingen 

Handlingar som ska följa beslutet vid expediering 

Policy 

Slutinstans 

Kommunstyrelse om uppdraget ska avskrivas. 

Kommunfullmäktige om policy ska antas. 
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Status  

Kommunfullmäktige 
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§ 299 Granskning av kommunens gatuunderhåll KS/2022:193 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

• Godkänner förvaltningens svar på granskning av kommunens gatuunderhåll. 
Alla beslut som rör barn ska vara barnrättsbaserade i enlighet med barnkonventionen. Beslut ska alltid föregås 

av prövning av barnets bästa och i större frågor samt vid beslut som kan ha negativ inverkan på barnet/barnen, 

ska föregås av en barnkonsekvensanalys. 

Sammanfattning av ärendet 

KPMG har, av Tranemo kommuns revisorer, fått i uppdrag att granska kommunens 

gatuunderhåll. 

Syftet med granskningen är att bedöma om kommunstyrelsen har säkerställt ett tillräckligt 

underhåll eller om det finns risker som kan innebära ett ineffektivt resursutnyttjande och 

kostnadsfördyringar. 

Av revisionsrapporten framgår att KPMG anser att det finns brister vad avser 

kommunstyrelsens styrning och planering av arbetet med underhåll av gator. KPMG anser 

inte att kommunstyrelsen säkerställt ett tillräckligt underhåll och ser tydliga risker med 

nuvarande underhållsnivåer. 

Ärendet 

KPMG har, av Tranemo kommuns revisorer, fått i uppdrag att granska kommunens 

gatuunderhåll. I granskningen ska följande revisionsfrågor besvaras:  

- Vilken övergripande styrning finns för gatuunderhållet (mål, direktiv mm)  

- Vilka resurser har budgeterats till gatuunderhåll de senaste 5-10 åren och hur har utfallet 

sett ut (omläggningstakt)? 

- Vilket/vilka beslutsunderlag finns för gatuunderhållet (underhållsplaner mm)?  

- Hur påverkar andra driftsposter underhållet (snöröjning och halkbekämpning) 

Genomförandet har bestått i att relevant dokumentation analyserats. Utifrån 

dokumentanalysen har avstämningar och intervjuer gjorts med kommunstyrelsens 

presidium och med berörda chefer inom samhällssektionen. 

Kommunstyrelsen ska nu yttra sig om vilka åtgärder som man, utifrån den genomförda 

granskningen, avser att genomföra. 

 

KPMG:s slutsats och rekommendationer 

”Vi anser sammantaget att det finns brister vad avser kommunstyrelsens styrning och planering av 

arbetet med underhåll av gator. Vi anser inte att kommunstyrelsen säkerställt ett tillräckligt underhåll 

och vi ser tydliga risker med nuvarande underhållsnivåer. 

Vi anser att politiken behöver ta ställning till vilken ambitionsnivå samt målsättningar som ska finnas 

långsiktigt när det gäller beläggningsunderhållet av gator. Nuvarande omläggningstakt på cirka 100 

år är långtifrån hållbar.  

Vi
sm

a 
Ad

do
 ID

-n
um

m
er

 : 
88

17
6b

77
-b

ef
6-

4a
e0

-8
a5

b-
a0

82
77

e4
b2

52



  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Kommunstyrelsen 

2022-12-19 

   

Ordförandes sign Justerares sign Justerares sign Sekr sign Utdragsbestyrkande 28 

 

Vi anser att budgeten för gatuunderhållet långsiktigt bör anpassas till en omläggningstakt som ligger 

kring 4–5 % per år, då detta är effektivt ur skattebetalarnas perspektiv.  

Vidare bedömer vi att kommunstyrelsen bör upprätta riktlinjer avseende kostnadsfördelning mellan 

VA-kollektiv och skattekollektiv vid gemensamma insatser/samordningsinsatser, i syfte att säkerställa 

att VA-kollektivet inte subventionerar skattefinansierad verksamhet. 

Vi bedömer att ett led i att förbättra styrning och långsiktig planering inom området, är att ta fram en 

långsiktig underhållsplan för gatunätet. Detta är också ytterst centralt utifrån ett säkerhetsperspektiv 

för medborgarna.” 

Förvaltningens förslag till åtgärder 

Förvaltningen lämnar, här nedan, svar utifrån det vi återfinner att revisorerna vill ha svar på 

i kapitlet Slutsats och rekommendationer i granskningsrapporten.  

Revisorerna ”… anser att politiken behöver ta ställning till vilken ambitionsnivå samt 

målsättningar som ska finnas långsiktigt när det gäller beläggningsunderhållet av gator.” 

Svar: 

Detta kräver att en underhållsplan finns. Förvaltningen har för avsikt att arbeta fram en 

underhållsplan som kommer presenteras för politiken.  

Revisorerna ”… anser att budgeten för gatuunderhållet långsiktigt bör anpassas till en 

omläggningstakt som ligger kring 4–5 % per år…” 

Svar: 

Förvaltningen anser att en omläggningstakt på 4 - 5 % per år är att skjuta långt över målet, en 

omläggningstakt på 2 – 2,5 % per år är mer rimlig. Trafikintensiteten på kommunens gator är 

generellt väldigt låg och i samband med framdragning av fjärrvärmledningar 2000 – 2009 

gjordes stora investeringar i gatukropp och beläggningar. 

Utöver behovet att öka omläggningstakten på gatorna ser förvaltningen ett stort behov att 

öka investeringstakten på gatubelysningen. Vi arbetar idag metodiskt med att ersätta gamla 

armaturer med LED-armaturer men behöver öka denna takt för att minska elförbrukningen 

men också för att det börjar bli svårt att få tag på ersättningslampor till de gamla 

armaturerna. Det finns också ett stort behov av att byta ut trästolpar. 

Ökad investeringstakt innebär ökade kapitalkostnader som det i nuvarande driftbudget inte 

finns medel för. 

Revisorerna bedömer vidare ”… att kommunstyrelsen bör upprätta riktlinjer avseende 

kostnadsfördelning mellan VA-kollektiv och skattekollektiv vid gemensamma 
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insatser/samordningsinsatser…” 

Svar:  

Förvaltningen har muntlig överenskommelse kring kostnadsfördelning mellan taxekollektiv 

och skattekollektiv. Förvaltningen kommer att ta fram skriftliga riktlinjer snarast möjligt. 

 

Revisorerna ”… bedömer att ett led i att förbättra styrning och långsiktig planering inom 

området, är att ta fram en långsiktig underhållsplan för gatunätet.” 

Svar: 

Förvaltningen ser ett behov att ta fram en underhållsplan under 2023–2024. Dock kommer 

detta kräva investeringsmedel och därmed behov av att täcka ökade kapitalkostnader. 

Barnkonventionen  

Ett bra gatuunderhåll skapar en säkrare trafikmiljö vilket är positivt för alla som rör sig på 

våra gator och cykelvägar. En bra underhållen gatubelysning som är placerad på rätt ställen 

är viktigt för att öka tryggheten hos framförallt barn och unga.  

Ekonomisk påverkan 

Utifrån nuvarande budget och befintlig organisation behöver det ske en fortsatt analys av 

kostnaderna för att tillmötesgå revisionens synpunkter. 

 

Jämställdhet- och rättighetsanalys 

Ingen påverkan 

Beslutsunderlag 

AU §171, 2022-12-01 

Tjänsteskrivelse 2022-09-05 

KPMG Revisionsrapport -Granskning av kommunens gatuunderhåll 

Föredragning och debatt 

Verksamhetschef Henrik Johansson föredrar ärendet och svarar på frågor. 

Beslutet skickas till 

Samhällssektionen 

Kommunens revisorer 

Slutinstans 

Kommunfullmäktige 

Status  

Kommunfullmäktige 
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§ 300 Revidering av reglemente för kommunala pensionärsrådet (KPR) 

och kommunala tillgänglighetsrådet (KTR) KS/2022:509 

Kommunstyrelsens beslut 

• Antar reglemente för kommunala pensionärs- och tillgänglighetsrådet. 

• Upphäver tidigare gällande reglemente för kommunala tillgänglighetsrådet samt 

reglemente för kommunala pensionärsrådet. 

• Slår ihop kommunala tillgänglighetsrådet samt kommunala pensionärsrådet. 
Alla beslut som rör barn ska vara barnrättsbaserade i enlighet med barnkonventionen. Beslut ska alltid föregås 

av prövning av barnets bästa och i större frågor samt vid beslut som kan ha negativ inverkan på barnet/barnen, 

ska föregås av en barnkonsekvensanalys. 

Ärendet 

Nuvarande reglemente för kommunala pensionärsrådet och kommunala tillgänglighetsrådet 

antogs var för sig 2019-05-27. Med anledning av att råden föreslås slås ihop behöver en 

revidering av reglementena göras. Det föreslås även att ordförande i kommunala pensionärs- 

och tillgänglighetsrådet blir den samma som ordföranden i omsorgsutskottet. 

Ändringar och tillägg är markerat med gult och genomstruket. 

Barnkonventionen  

Enligt artikel 2 i barnkonventionen står det följande ”alla barn är lika mycket värda och har 

samma rättigheter, ingen får diskrimeras”. Att ha ett tillgänglighetsråd i kommunen ger ett 

ökat inflytande i samhället och större delaktighet i kommunala verksamheter för barn med 

funktionsvarationer. Ett aktuellt reglemente reglerar och strukturerar arbetat i och med 

rådet. 

Ekonomisk påverkan 

Reglementet har ingen direkt ekonomisk påverkan men en sammanslagning av kommunala 

pensionärs- och tillgänglighetsrådet resulterar i minskade kostnader då rådet blir ett och det 

blir endast en arvoderad ordförande.  

 

Jämställdhet- och rättighetsanalys 

Lokala föreningar och organisationer som representerar pensionärer och personer med 

funktionsvarationer har rätt att föra sin talan och vara remissinstans i rådet vilket ger en 

positiv påverkan ur ett jämställdhets- och rättighetsperspektiv. 

Beslutsunderlag 

OU §122, 2022-12-01 

Tjänsteskrivelse 2022-11-15 

Reglemente för kommunala slutlig version 
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Reglemente för pensionärsrådet – slutlig version 

Reglemente för kommunala pensionärs- och tillgänglighetsrådet, slutlig version 

Beslutet skickas till 

Servicesektionen 

Ekonomifunktionen 

Kommunala pensionärs- och tillgänglighetsrådet 

Författningssamlingen 

Hemsidan 

Handlingar som ska följa beslutet vid expediering 

Reglemente för kommunala pensionärs- och tillgänglighetsrådet 

Slutinstans 

Kommunstyrelsen 

Status  

Avslutat 
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§ 301 Uppdrag - Kommunikationsplan infrastruktur Tranemo 

kommun KS/2022:282 

Kommunstyrelsens beslut 

• Godkänner kommunikationsplanen.  
Alla beslut som rör barn ska vara barnrättsbaserade i enlighet med barnkonventionen. Beslut ska alltid föregås 

av prövning av barnets bästa och i större frågor samt vid beslut som kan ha negativ inverkan på barnet/barnen, 

ska föregås av en barnkonsekvensanalys. 

Ärendet 

Förvaltningen fick 2022-06-02 i uppdrag av allmänna utskottet att ta fram en 

kommunikationsplan för kommunens arbete med infrastrukturfrågor med fokus på fler 

tågstopp i kommunen samt vikten av bra säkerhet på riksväg 27 och väg 156.  

Tranemo kommun vill ha tågstopp i förutom i Limmared, också i Länghem och Grimsås. 

Både riksväg 27 och väg 156 är viktiga pendlingsvägar vilka också är viktiga för kommunens 

möjlighet att växa och för företagens kompetensförsörjning. Vägarna behöver vara säkra och 

enkla att ta sig fram på. Tranemo kommun ser gärna att riksväg 27 blir en två-plus-en-väg 

hela vägen från Borås till Gislaved.   

För att denna utveckling ska bli verklighet är Tranemo kommun beroende av andra 

myndigheter. I regionen är det många kommuner som slåss om samma pengar så vår vilja 

och våra önskemål behöver synas och höras. Där kan väl genomtänkt kommunikation vid 

rätt tillfällen vara ett sätt att nå framgång. En kommunikationsplan är därför framtagen och 

beskriver primära målgrupper med kommunikationen, kommunikationsmål- och strategier, 

budskap, tonalitet, kanaler samt ansvar och roller. Kommunikationsplanen avslutas sedan 

med en aktivitetsplan.   

Barnkonventionen  

Ärendet har ingen direkt påverkan på barn. Genom att verka för mer trafiksäkra vägar för 

alla som färdas på de identifierade vägarna i kommunikationsplanen genererar det dock 

även en positiv inverkan på barn, vilket stödjer en av grundprinciperna i barnkonventionen 

(artikel 6) gällande barns rätt till liv, överlevnad och utveckling.  

Ekonomisk påverkan 

Kommunikationsplanen har ingen ekonomisk påverkan.  

 

Jämställdhet- och rättighetsanalys 

Ärendet har ingen påverkan ur ett jämställdhetsperspektiv.  

Beslutsunderlag 

AU §172, 2022-12-01 

Tjänsteskrivelse 2022-11-02 
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Kommunikationsplan infrastruktur 

Protokollsutdrag allmänna utskottet 2022-06-02, § 93 

Föredragning och debatt 

Planeringschef Tobias Edoff föredrar ärendet och svarar på frågor. 

Beslutet skickas till 

Kommunledningsstaben 

Författningssamling 

Slutinstans 

Kommunstyrelsen 

Status  

Avslutat 

 

 
  

Vi
sm

a 
Ad

do
 ID

-n
um

m
er

 : 
88

17
6b

77
-b

ef
6-

4a
e0

-8
a5

b-
a0

82
77

e4
b2

52



  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Kommunstyrelsen 

2022-12-19 

   

Ordförandes sign Justerares sign Justerares sign Sekr sign Utdragsbestyrkande 34 

 

§ 302 Motion: Åtgärdsplan för bättre ekonomi (M) KS/2022:363 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
• Motionen anses besvarad.  

Alla beslut som rör barn ska vara barnrättsbaserade i enlighet med barnkonventionen. Beslut ska alltid föregås 

av prövning av barnets bästa och i större frågor samt vid beslut som kan ha negativ inverkan på barnet/barnen, 

ska föregås av en barnkonsekvensanalys. 

Sammanfattning av ärendet 

I Tranemo kommun finns fastslagna processer för budgetarbete, arbetssätt uttryckta i 

styrmodellen samt en systematik baserat på metoder hela organisationen arbetar utifrån. De 

yrkanden som lyfts fram finns möjlighet att genomföra och/eller diskutera i främst 

budgetprocessen och den löpande uppföljning i enlighet med kommunens antagna 

styrmodell och dess metodstöd. 

Ärendet 

Stephan Bergman (M) har 2022-08-01 lämnat en motion angående åtgärdsplan för bättre 

ekonomi. Förslagsställaren anser att ekonomin i vårt land kommer försämras och för att 

hantera detta krävs åtgärder och anpassningar. Förslagsställaren yrkar på nedan:  

 

• Snarast utreda konsekvenser/nackdelar/fördelar med nuvarande 

resursfördelningsmodell. 

• Ta fram de delar av kommunens verksamhet som istället för egen verksamhet kan 

läggas på entreprenad. 

• Avyttra egendom/skog/mark som i närhet inte behövs för kommunens utveckling. 

• Göra en totalöversyn över personalresurserna med målsättning att minska antalet 

anställda personer inom administration som inte direkt är kopplade till vård och 

skola. 

• Ta fram en ekonomisk kalkyl över vad kostnader i kommunen utgör efter beslut om 

rätten till heltid. 

Förvaltningen var i kontakt med Stephan Bergman (M) 2022-10-31 för att ge motionären 

tillfälle att utveckla sitt förslag. 

I Tranemo kommun finns fastslagna processer för budgetarbete, arbetssätt uttryckta i 

styrmodellen samt en systematik baserat på metoder hela organisationen arbetar utifrån.  

De yrkanden som lyfts fram finns möjlighet att genomföra och/eller diskutera i främst 

budgetprocessen och den löpande uppföljning i enlighet med kommunens antagna 

styrmodell och dess metodstöd. Att frångå kommunens fastslagna processer där dessa frågor 

hanteras ses inte som en framkomlig väg. Att kräva mer än vad som redan framgår av 
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budgetprocess och styrmodellen är resurskrävande insatser och behöver initieras tidigt i 

budgetarbetet som ett uppdrag om det ska vara möjligt att genomföras.   

Exempelvis på de forum där denna typ av frågor bör hanteras och dess planerade tid 2023 är:  

 

• Budgetutskottet, 10 sammanträden 2023. Deltar gör kommunledning och politiker 

från samtliga partier.  

• Vertikala dialoger, medskick från högsta instans i samtliga led i hela organisationen. 

Totalt hålls omkring 300 vertikala dialoger på olika nivåer, vilka finns mer beskrivna 

i styrmodell och metodstöd.  

• Budgetförslag som beslutas av KF under oktober/november. Politikens eget 

dokument. 

Barnkonventionen  

Ärendet påverkar inte barn.  

 

Jämställdhet- och rättighetsanalys  

Jämställdhet- och rättighetsperspektivet är inte applicerbart på ärendet.  

Ekonomisk påverkan 

Ingen ekonomisk påverkan.  

Beslutsunderlag 

AU §173, 2022-12-01 

Motion: Åtgärdsplan för bättre ekonomi 

Tjänsteskrivelse om svar på motion KS/2022:363 

KF §106 Inkomna motioner och medborgarförslag 

Förslag till beslut på sammanträdet 

1e vice ordförande Niklas Gardewik (M) yrkar på att ändra beslutet till att motionen ska 

anses besvarad. 

Beslutsgång 

Ordförande frågar kommunstyrelsens på Gardewiks (M) förslag. Förslaget bifalles.  

Beslutet skickas till 

Stephan Bergman    

Servicesektionen 
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Slutinstans 

Kommunfullmäktige 

Status 

Kommunfullmäktige 
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§ 303 Delårsrapport januari - augusti 2022 SÄRF KS/2022:507 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

• Noterar informationen gällande delårsrapport januari-augusti 2022 för SÄRF. 
Alla beslut som rör barn ska vara barnrättsbaserade i enlighet med barnkonventionen. Beslut ska alltid föregås 

av prövning av barnets bästa och i större frågor samt vid beslut som kan ha negativ inverkan på barnet/barnen, 

ska föregås av en barnkonsekvensanalys. 

Ärendet 

Delårsrapporten för Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund ska behandlas av respektive 

medlemskommuns Kommunfullmäktige.  

Södra Älvsborgs Räddningsförbund organiserar och driver räddningstjänst för sex stycken 

kommuner: Borås, Bollebygd, Mark, Svenljunga, Tranemo och Ulricehamn.  

Resultatet för perioden januari-augusti 2022 visar ett underskott med -5,5 mnkr. Prognosen 

för hela året visar också ett underskott om -2,1 mnkr och skillnad mot budget om +2,0 mnkr. 

Budgeten för 2022 är underfinansierad med 4,1 mnkr. Den underfinansierade budgeten 

beror i huvudsak på kostnader som tillkommit på grund av förändringar i lag (2003:778) om 

skydd mot olyckor (LSO) samt att medlemsbidraget inte har ökat i samma omfattning som 

kostnaderna.  

Revisorerna bedömer att delårsrapporten uppfyller lagstiftarens krav och att det inte 

framkommit några väsentliga avvikelser från god redovisningssed. Resultatet i 

delårsrapporten bedöms i huvudsak vara förenligt med de mål som direktionen beslutat om. 

Barnkonventionen  

Ärendet påverkar inte barn.  

Ekonomisk påverkan 

Ärendet har ingen direkt ekonomisk påverkan.  

 

Jämställdhetsperspektiv 

Ärendet påverkas inte utifrån ett jämställdshetsperspektiv.  

Beslutsunderlag 

AU §174, 2022-12-01 

Tjänsteskrivelse 2022-11-17 

Bilaga Delårsrapport, Rapport granskning Revisionskontoret SÄRF 

Bilaga Delårsrapport, Revisorernas utlåtande SÄRF 

Delårsrapport 2022-08-31 ver 1.2 SÄRF 

Bilaga Protokollsutdrag § 70 Delårsrapport januari - augusti 2022 SÄRF 
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Beslutet skickas till 

Servicesektionen 

SÄRF 

Slutinstans 

Kommunfullmäktige 

Status  

Kommunfullmäktige 
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§ 304 Justering PO-pålägg 2023 KS/2022:489 

Kommunstyrelsens beslut 

• Godkänner teknisk budgetjustering enligt SKR:s senaste PO-pålägg mellan 

sektionerna och finansförvaltningen med total effekt netto plus minus noll.   

Alla beslut som rör barn ska vara barnrättsbaserade i enlighet med barnkonventionen. Beslut ska alltid föregås 

av prövning av barnets bästa och i större frågor samt vid beslut som kan ha negativ inverkan på barnet/barnen, 

ska föregås av en barnkonsekvensanalys. 

Ärendet 

I det sammantagna personalomkostnadspålägget (PO) ingår dels de arbetsgivaravgifter som 

bestäms av riksdagen (lagstadgade socialavgifter); dels de avgifter som bestäms i 

kollektivavtal mellan SKR och fackföreningarna inom offentlig sektor (till försäkringar och 

avtalspensioner).  

Det av SKR framtagna PO:t används för en lättadministrerad och schablonmässig 

budgethantering och internredovisning. I april presenterades SKR att det preliminära PO-

pålägget för 2023 skulle uppgå till 42,75%, något som nu reviderats upp till 44,53%. 

Justeringen ligger i pålägget avseende pensioner som härrör till dels höjda premier i det nya 

pensionsavtalet men också kraftigt ökat prisbasbelopp och andra faktorer som lett till högre 

kostnader för den förmånsbestämda pensionen. Skillnaden i ökningen av PO-pålägget för 

sektionerna:  

• Lärandesektionen: -2,96 mnkr 

• Servicesektionen: -0,46 mnkr 

• Omsorgssektionen: -2,96 mnkr 

• Samhällssektionen: -0,90 mnkr 

Finansförvaltningen får en intäkt på motsvarande del, totalt 7,3 mnkr. PO-pålägget har ingen 

resultatpåverkan.  

I budget 2023-2025 är pensionskostnaden redan medräknad men regleringen bör nu göras 

utifrån SKR:s nya bedömning för att det ska bli rätt med jämförelsetal och inrapportering. 

Det är mycket ovanligt att SKR gör PO-justeringar så här sent in på året.  

Barnkonventionen  

Barn påverkas inte av ärendet.  

Ekonomisk påverkan 

Totalt effekt netto: plus minus noll.  

• Lärandesektionen: -2,96 mnkr 

• Servicesektionen: -0,46 mnkr 

• Omsorgssektionen: -2,96 mnkr 

• Samhällssektionen: -0,90 mnkr 
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Finansförvaltningen får en intäkt på motsvarande del, totalt 7,3 mnkr. PO-pålägget har ingen 

resultatpåverkan.  

 

Jämställdhet- och rättighetsanalys 

Ärendet har ingen påverkan utifrån ett jämställdhets- och rättighetsperspektiv.  

Beslutsunderlag 

AU §175, 2022-12-01 

Tjänsteskrivelse 2022-11-01 

Beslutet skickas till 

Ekonomifunktionen  

Slutinstans 

Kommunstyrelsen 

Status  

Avslutat 
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§ 305 Uppdrag - Revidering av kommunstyrelsens reglemente 2022 

KS/2022:84 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

• Antar kommunstyrelsens reglemente 2022 och därmed upphäver tidigare gällande 

reglemente för kommunstyrelsen. 

Alla beslut som rör barn ska vara barnrättsbaserade i enlighet med barnkonventionen. Beslut ska alltid föregås 

av prövning av barnets bästa och i större frågor samt vid beslut som kan ha negativ inverkan på barnet/barnen, 

ska föregås av en barnkonsekvensanalys. 

Ärendet 

I samband med att den tillfälliga arvodesberedningen överlämnade sitt beredningsuppdrag 

om revidering av kommunens arvodesreglemente så lämnade beredningen också över en 

lista på rekommendationer till fullmäktiges presidie. En av rekommendationerna var att 

revidera kommunstyrelsens reglemente med förtydligande om att 1e vice ordförande i 

kommunstyrelsen är kommunens oppositionsråd. 

Förvaltningen har reviderat reglementet med denna rekommendation och även gjort 

följande tillägg och ändringar; 

- Tillägg av innehållsförteckning. 

- §1, språklig korrigering. 

- §5, Tar bort IT-nämnden på grund av upphörande av nämnd.  

- §9, förtydligande om att det är kommunfullmäktige som utser kommunstyrelsen.  

Tar bort att kommunstyrelsen börjar gälla från 1 januari året efter då det varit val, detta för 

att förhindra glapp mellan avgående styrelsen och utskott innan ny väljs. 

- §10, förtydligande om att kommunstyrelsens 1:e vice ordförande ska vara oppositionsråd.  

- §13, språklig korrigering.  

- § 14, förtydligande om inkallande av ersättare med antagen inkallelseordning. 

- § 16, förtydligande om deltagande av distans vid särskilda skäl samt att behandling av 

sekretessärenden på distans. 

- § 20, tillägg om reglering av initiativrätt.  

- §§ 22–24, flyttat text till ”Regler för kommunstyrelsens beredande utskott”. 

- § 30, tillägg om att ledamot och ersättare erhåller läsplatta. 

Tillägg och ändringar är markerat med gult och överstruket. 

Barnkonventionen  

Ärendet har en indirekt påverkan på barnet/barnen. Ett aktuellt reglemente säkerställer att 

kommunallagen efterföljs och garanterar riktighet i de demokratiska processerna.  

Ekonomisk påverkan 

Ärendet har ingen ekonomisk påverkan.  
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Beslutsunderlag 

AU §176, 2022-12-01 

Tjänsteskrivelse 2022-11-14 

Kommunstyrelsens reglemente 

Bilaga till KFs presidie 

Föredragning och debatt 

Processekreterare/Utredare Sanna Pihlajamäki Blomgren föredrar ärendet och svarar på 

frågor. 

Beslutet skickas till 

Servicesektionen 

Författningssamlingen 

Handlingar som ska följa beslutet vid expediering 

Kommunstyrelsens reglemente 

Slutinstans 

Kommunfullmäktige 

Status  

Kommunfullmäktige 
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§ 306 Uppdrag - Revidering av reglementet för kommunstyrelsens 

beredande utskott 2022 KS/2022:85 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

• Antar regler för kommunstyrelsens beredande utskott 2022 samt upphäver tidigare 

gällande regler för kommunstyrelsens beredande utskott. 
Alla beslut som rör barn ska vara barnrättsbaserade i enlighet med barnkonventionen. Beslut ska alltid föregås 

av prövning av barnets bästa och i större frågor samt vid beslut som kan ha negativ inverkan på barnet/barnen, 

ska föregås av en barnkonsekvensanalys. 

Ärendet 

I samband med att den tillfälliga arvodesberedningen överlämnade sitt beredningsuppdrag 

om revidering av kommunens arvodesreglemente så lämnade beredningen också över en 

lista på rekommendationer till fullmäktiges presidie. En av rekommendationerna var att 

revidera Regler för kommunstyrelsens beredande utskott med förtydligande om 

utskottsordförandes roll. 

Förvaltningen har reviderat reglementet med denna rekommendation och även gjort tillägg 

och ändringar enligt följande; 

- Information i inledning om att reglementet är ett komplement till kommunallagen och 

kommunstyrelsens reglemente. 

- Nytt stycke om sammansättning. 

- Tagit text från kommunstyrelsens reglemente som reglerar tjänstgöring i utskott och 

ordförande i utskott. 

- Tillägg om förtydligande om utskottsordförandes roll. 

- Reglering om deltagande på distans. 

Tillägg och ändringar är markerat med gult och överstruket. 

Barnkonventionen  

Ärendet har en indirekt påverkan på barnet/barnen. Ett aktuellt reglemente säkerställer att 

kommunallagen efterföljs och garanterar riktighet i de demokratiska processerna.  

Ekonomisk påverkan 

Ärendet har ingen ekonomisk påverkan.  

 

Jämställdhet- och rättighetsanalys 

Ärendet har ingen påverkan ur ett jämställdhet- och rättighetsperspektiv. 

Beslutsunderlag 

AU §177, 2022-12-01 

Tjänsteskrivelse 2022-11-15 
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Regler för kommunstyrelsens beredande utskott 

Bilaga till KFs presidie 

Föredragning och debatt 

Processekreterare/Utredare Sanna Pihlajamäki Blomgren föredrar ärendet och svarar på 

frågor. 

Beslutet skickas till 

Servicesektionen 

Författningssamlingen 

Handlingar som ska följa beslutet vid expediering 

Regler för kommunstyrelsens beredande utskott 

Slutinstans 

Kommunstyrelsen 

Status  

Avslutat 
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§ 307 Tecknande av post och bankräkningar mandatperiod 2022-2026 

KS/2022:436 

Kommunstyrelsens beslut 

• Tranemo kommuns post- och bankräkningar och liknande värdehandlingar får 

tecknas av två i förening av följande personer:  

 

Kajsa Montan, kansliavdelning 

Anette Olsson, ekonomiadministratör 

Emelie Andersson, ekonomiadministratör  

Åsa Olofsson, ekonomiadministratör 

Irene Bygdelius, administratör 

Eva Borg, redovisningsansvarig 

• Kvittering på Posten för Tranemo kommun, dess nämnder och styrelser får, under 

resterande tid av mandatperioden 2023-2026, ske av kommunstyrelsens ordförande 

Driton Bilalli (S) eller av den han genom fullmakt bemyndigar. Beslutet gäller från 

och med 1 januari 2023. 
Alla beslut som rör barn ska vara barnrättsbaserade i enlighet med barnkonventionen. Beslut ska alltid föregås 

av prövning av barnets bästa och i större frågor samt vid beslut som kan ha negativ inverkan på barnet/barnen, 

ska föregås av en barnkonsekvensanalys. 

Ärendet 

Teckningsrätten för kommunens post- och bankräkningar och liknande värdehandlingar 

behöver revideras med anledning av förändringar av personal som hanterar 

arbetsuppgifterna. Kvittering på posten för Tranemo kommun, dess nämnder och styrelser 

behöver revideras eftersom ny ordförande för kommunstyrelsen tillträder och en ny 

ekonomiadministratör är anställd. 

Barnkonventionen  

Ärendet har ingen påverkan ur ett barnrättsperspektiv. 

Ekonomisk påverkan 

Ärendet har ingen ekonomisk påverkan. 

Beslutsunderlag 

AU §178, 2022-12-01 

Tjänsteskrivelse 2022-03-09 

Beslutet skickas till 

Kanslifunktionen 

Ekonomifunktionen  
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Slutinstans 

Kommunstyrelsen 

Status  

Avslutat 
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§ 308 Öppna sammanträden för kommunstyrelsen mandatperioden 

2023-2026 KS/2022:503 

Kommunstyrelsens beslut 

• Kommunstyrelsens sammanträden är öppna för allmänheten från kl 13.00 och till och 

med det ärende som framgår av kallelsen, under mandatperioden 2023- 2026. 

• Kommunstyrelsens sammanträden ska alltid hållas inom stängda dörrar i ärenden 

som avser myndighetsutövning eller när det föreligger sekretess. Dessa ärenden 

läggs alltid sist på dagordningen. 
Alla beslut som rör barn ska vara barnrättsbaserade i enlighet med barnkonventionen. Beslut ska alltid föregås 

av prövning av barnets bästa och i större frågor samt vid beslut som kan ha negativ inverkan på barnet/barnen, 

ska föregås av en barnkonsekvensanalys. 

Ärendet 

I Kommunallagen 6 kap. 25 § anges att en nämnds sammanträden ska hållas inom stängda 

dörrar men nämnden får besluta att dess sammanträden ska vara offentliga, om fullmäktige 

har medgett detta. 

I kommunstyrelsens reglemente anges att kommunfullmäktige delegerat frågan till 

kommunstyrelsen att fatta beslut om att ha helt eller delvis ha öppna sammanträden. 

En nämnds sammanträde ska dock alltid hållas stängda i ärenden som avser 

myndighetsutövning eller när det föreligger sekretess. 

Kommunstyrelsens sammanträden har tidigare mandatperiod till stor del varit öppna likt 

förvaltningens nuvarande förslag. Av mandatperioden 2018–2022 har kommunstyrelsens 

ordförande fattat ordförandebeslut om att stänga sammanträdena på grund av smittorisk av 

Covid-19 vid två tillfällen (mars 2020-oktober 2021, januari 2022-februari2022).  

Barnkonventionen  

Ärendet har en indirekt påverkan på barnet/barnen. Öppna sammanträden ger mer 

transparens till allmänheten vilket kan generera en högre tilltro till den demokratiska 

processen.  

Ekonomisk påverkan 

Ärendet har ingen ekonomisk påverkan. 

 

Jämställdhet- och rättighetsanalys 

Ärendet har ingen påverkan ur ett jämställdhet- och rättighetsperspektiv. 

Beslutsunderlag 

AU §179, 2022-12-01 

Tjänsteskrivelse 2022-11-08 
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Beslutet skickas till 

Servicesektionen 

Slutinstans 

Kommunstyrelsen 

Status  

Avslutat 
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§ 309 Val av ledamöter och ersättare till budgetutskottet KS/2022:497 

Kommunstyrelsens beslut 

• Utser ledamöter och ersättare till budgetutskottet enligt förslag nedan; 

• Utser Driton Bilalli (S) till ordförande, Niklas Gardewik (M) till 1e vice ordförande 

och Lennart Haglund (C) till 2e vice ordförande i budgetutskottet. 

• Ledamöter och ersättare utses för de vakanta platsern vid nästkommande 

sammanträde med kommunstyrelsen. 
Alla beslut som rör barn ska vara barnrättsbaserade i enlighet med barnkonventionen. Beslut ska alltid föregås 

av prövning av barnets bästa och i större frågor samt vid beslut som kan ha negativ inverkan på barnet/barnen, 

ska föregås av en barnkonsekvensanalys.  

 

Ledamöter    Ersättare 

Driton Bilalli (S), ordförande    

Niklas Gardewik (M), 1:e vice ordförande  

Lennart Haglund (C), 2:e vice ordförande   

Eva-Karin Haglund (S)    Lena Eksberg (S) 

Karin Ljungdahl (C)   Viktoria Haraldson (C) 

Ana Alvarez Björk (L)   Gunilla Blomgren (L) 

Kathleen Wireklev (M)   Ellinor Liljegren Kalmar (M) 

Brigitte Barenfeld (KD)   Maddelien Andersson (KD) 

Johnny Johansson (SD)   Wajdi-Louis Azouri (SD) 

Vakant (V)    Vakant (V) 

Vakant (Mp)    Vakant (Mp) 

Ärendet 

Kommunstyrelsens utser ledamöter och ersättare till budgetutskottet för mandatperioden 

2023–2026. 

Beslutet skickas till 

Samtliga valda ledamöter och ersättare  

Kanslifunktionen 

HR-funktionen 

Ekonomifunktionen 

Status  

Avslutas 
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§ 310 Val av representant tillika ordförande och ersättare till 

kommunala pensionärs- och tillgänglighetsrådet KS/2022:497 

Kommunstyrelsens beslut 

• Utser ledamot och ersättare enligt förslag nedan; 

• Utser Viktoria Haraldson (C) till ordförande för pensionärs- och tillgänglighetsrådet. 
Alla beslut som rör barn ska vara barnrättsbaserade i enlighet med barnkonventionen. Beslut ska alltid föregås 

av prövning av barnets bästa och i större frågor samt vid beslut som kan ha negativ inverkan på barnet/barnen, 

ska föregås av en barnkonsekvensanalys.  

Ledamot   Ersättare 

Viktoria Haraldson (C), ordf. Kathleen Wireklev (M) 

Ärendet 

Kommunstyrelsens ska utse en ledamot tillika ordförande och en ersättare till pensionärs- 

och tillgänglighetsrådet för mandatperioden 2023–2026. 

Beslutet skickas till 

Kanslifunktionen 

Hemsidan 

HR-funktionen 

Status 

Avslutat 
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§ 311 Valärende - Fördelningskomitte bygdepeng KS/2022:521 

Kommunstyrelsens beslut 

• Utse Göran Björk (S) till ledamot och Stephan Bergman (M) till ersättare i 

fördelningskommitté enligt Riktlinjer för bygdepeng för vindkraft – Grimsås/Äspås 

 
Alla beslut som rör barn ska vara barnrättsbaserade i enlighet med barnkonventionen. Beslut ska alltid föregås 

av prövning av barnets bästa och i större frågor samt vid beslut som kan ha negativ inverkan på barnet/barnen, 

ska föregås av en barnkonsekvensanalys. 

Ärendet 

Grimsås Vindkraft AB tecknade 2012 ett avtal mellan Tranemo kommun och Gislaveds 

kommun med syfte att uppföra en vindkraftsanläggning i Grimsås/Äspås i Tranemo och 

Gislaveds kommuner bestående av 13 vindkraftverk. Avtalets innebörd är att hantera den 

bygdepeng som Grimsås Vindkraft AB ska utge enligt avtal 2012-02-06 samt tilläggsavtal 1 

2014-04-08. (Byggfasersättning betalas ut enligt avtal under 2018). 

Bygdepengen har funnits sedan 2019 och ska användas till främjande av projekt eller 

gemensamma anläggningar som är positiva för utvecklingen i 

Grimsås/Mossebo/Hestrabygden. 

Utbetalning av bygdepeng sker senast den 31 mars varje år  

Barnkonventionen  

Ärendet har ingen påverkan ur ett barnrättsperspektiv. 

Ekonomisk påverkan 

Val av platser i fördelningskommittén har ingen ekonomisk påverkan. 

 

Jämställdhetsperspektiv 

Jämställdhetsperspektivet kommer tas hänsyn till vid valet av platser i 

fördelningskommittén. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2022-11-24 

Avtal Bygdepeng 2012-02-06 samt Riktlinjer för bygdepeng för vindkraft – Grimsås/Äspås, 

2011-11-28 

Avtal om Bygdepeng tilläggsavtal 1, 2014-04-08 

Beslutet skickas till 

Samhällssektionen 
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Slutinstans 

Kommunstyrelsen 

Status  

Avslutat 
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§ 312 Information från förvaltningen KS/2022:14 

Kommunstyrelsens beslut 

• Godkänner förvaltningens information och månadsuppföljningen samt justering av 

kapitalkostnader.  
Alla beslut som rör barn ska vara barnrättsbaserade i enlighet med barnkonventionen. Beslut ska alltid föregås 

av prövning av barnets bästa och i större frågor samt vid beslut som kan ha negativ inverkan på barnet/barnen, 

ska föregås av en barnkonsekvensanalys. 

Förvaltningens information till kommunstyrelsen 

Framgång i skrivtävling för fjärdeklassare 

För tredje året i rad arrangerar Göteborgs naturhistoriska museum och Barnens bibliotek en 

nationell skrivtävling för alla fjärdeklassare. I år har det skickats in nästan 90 berättelser. 

Skrivartävlingen gick ut på att skriva en berättelse om en dag i en undervattensvärld.  

Berättelsen skulle vara max 500 ord lång och bedömdes utifrån nedanstående fyra kriterier:  

• En början, tydlig handling och ett slut  

• Fantasi och kreativitet  

• Språklig variation  

• Intresseväckande titel  

 Glädjande kan vi konstatera att en elev från Tranängskolan vann hela tävlingen.  

Åttondeklassare prisades för insats till forskning  

Åttondeklassare på Tranängskolan har deltagit i projektet läkemedelsjakten. Flera skolor har 

deltagit i projektet där högstadieelever hjälper forskare att kartlägga läkemedelsrester som 

hamnat i naturen. Åttondeklassarna har bland annat hjälpt till att samla in data genom att ta 

vattenprover och samla snäckor. Eleverna fick sedan i uppdrag att ta fram en vetenskaplig 

poster utifrån resultaten. För postern fick eleverna från Tranängskolan ta emot 

Nobelprismuseets pris. Vinsten blev 5000 kronor till klasskassan.    

Tomter klara för försäljning i Dalstorp  

Nu har det fastighetsbildats/styckats av 11 nya tomter i Dalstorp, längs Tryffelvägen, som 

därmed är klara för försäljning och byggnation. Ni ser dessa på bilden:  

Hopptorn i Ambjörnarp  

Utifrån det tidigare antagna medborgarförslaget om hopptorn i Ambjörnarp har nu ett 

permanent hopptorn till badplatsen Visen införskaffats och finns nu i Tranemo. 

Arbetsmarknadsenheten kommer under vintern/våren arbeta med att få tornet på plats i 

vattnet. Förhoppningsvis kommer isen på sjön underlätta transporten för att få tornet på 

plats.  
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Ukraina 

Antalet av Migrationsverket anvisade personer från Ukraina till Tranemo kommun uppgår 

fortsatt till fyra personer. Det är samma antal som vid föregående 

kommunstyrelsesammanträde.  

Ändringar gällande larm i kommunhuset  

Passagesystemet är uppdaterat vilket har föranlett rensning i systemet. Det kan innebära att 

en tagg inte längre fungerar vilket beror på att vi har lagt behörighet på de personer som ska 

ha det. Från och med 19 december kommer larmet i kommunhuset att gå på klockan 21.00 

(om det inte är möten som pågår senare). Det kommer också att vara larmat på helger. När 

det gäller förtroendevalda är det ordföranden och gruppledare som har tagg för att komma 

in i kommunhuset.  

Information i korthet  

• Fredag 9/12 var det ett inslag i SVT:s kulturnyheter om kommunpoeten. Se gärna 

inslaget via denna länk SVT Play. Det har även varit kortare klipp i nyhetsmorgon på 

TV4. 

• Festivalen ”Hösten på Centralen” är nu avslutad. Vi är stolta och nöjda med 

invigningshösten och att Centralen nu blivit den kulturarena vi längtat efter. 

• Fastighetsverksamheten har tillsammans med daglig verksamhet startat en 

”möbelretur” med begagnade möbler i syfte att skapa en cirkulär konsumtion.  

• Upphandling för bron i Uddebo är annonserad, anbudsöppning är i slutet av januari. 

• Upphandling av entreprenör för ombyggnation av rastplatser och nybyggnation av 

väg vid Kroksjön pågår. Planerad byggstart är satt till april 2023. Utförare är 

Trafikverket som också bygger den nya kommunala vägen.  

• Avtal håller på att tas fram mellan Trafikverket och kommunen för planerade 

åtgärder för att öka trafiksäkerheten på Järnvägsleden mellan bussterminalen och 

Centralen i Tranemo. 
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• Efter flera vändor har vi nu tagit ett omtag och hittat ett bra samarbete med 

Trafikverket i frågan om sänkt hastighet till 40 i alla tätorter. Omskyltning kommer 

ske succesivt under första halvåret 2023. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2022-12-19 

Månadsuppföljning november  

Kapitalkostnader 2022 (3)  

Föredragning och debatt 

Kommunchef Carita Brovall och finanscontroller Lovisa Wirdemo föredrar ärendet och 

svarar på frågor. 

Beslutet skickas till 

Kanslifunktionen 

Slutinstans 

Kommunstyrelsen 

Status  

Avslutat 
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§ 313 Delegeringsbeslut KS/2022:13 

Kommunstyrelsens beslut 

• Godkänner redovisningen av delegeringsbeslut i enlighet med utskickade 

handlingar. 
Alla beslut som rör barn ska vara barnrättsbaserade i enlighet med barnkonventionen. Beslut ska alltid föregås 

av prövning av barnets bästa och i större frågor samt vid beslut som kan ha negativ inverkan på barnet/barnen, 

ska föregås av en barnkonsekvensanalys.  

Ärendet 

Kommunstyrelsens har beslutat att till kommunstyrelsens ordförande, utskott och 

tjänstepersoner delegera viss beslutanderätt i enlighet med kommunstyrelsens 

delegationsordning. Dessa beslut ska redovisas till kommunstyrelsen. 

Beslutsunderlag 

Delegeringsbeslut KS-UPH 2022-12-06 

Delegeringsbeslut Personal november 2022 

Delegeringsbeslut BAB november 2022 

Delegeringsbeslut Skolskjuts Hösten 2022 

Status 

Pågående 
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§ 314 Delgivningar KS/2022:12 

Kommunstyrelsens beslut 

• Noterar informationen. 
Alla beslut som rör barn ska vara barnrättsbaserade i enlighet med barnkonventionen. Beslut ska alltid föregås 

av prövning av barnets bästa och i större frågor samt vid beslut som kan ha negativ inverkan på barnet/barnen, 

ska föregås av en barnkonsekvensanalys.  

Ärendet 

Kommunstyrelsens delges följande handlingar; 

- Kommunfullmäktiges protokoll 2022-11-21, §167 

- Protokollsutdrag från södra patientnämndens sammanträde den 24 november 2022 - Äldre 

röster om vården 

- Bilaga 1 Tjänsteutlåtande Äldre röster om vården 

- Bilaga 2 Äldre röster om vården - rapport 

Status 

Avslutat 
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§ 315 Utskottsprotokoll KS/2022:39, KS/2022:10, KS/2022:1, KS/2022:4 

Kommunstyrelsens beslut 

• Noterar informationen. 
Alla beslut som rör barn ska vara barnrättsbaserade i enlighet med barnkonventionen. Beslut ska alltid föregås 

av prövning av barnets bästa och i större frågor samt vid beslut som kan ha negativ inverkan på barnet/barnen, 

ska föregås av en barnkonsekvensanalys.  

Ärendet 

Kommunstyrelsen delges följande utskottsprotokoll; 

- Protokoll LU 2022-12-01 

- Protokoll AU 2022-12-01 

- Protokoll OU 2022-12-01 signerat 

- Protokoll budgetutskottet 2022-11-23 signerat 

Status 

Avslutat 
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§ 316 Nämndprotokoll KS/2022:12 

Kommunstyrelsens beslut 

• Noterar informationen. 
Alla beslut som rör barn ska vara barnrättsbaserade i enlighet med barnkonventionen. Beslut ska alltid föregås 

av prövning av barnets bästa och i större frågor samt vid beslut som kan ha negativ inverkan på barnet/barnen, 

ska föregås av en barnkonsekvensanalys.  

Ärendet 

Kommunstyrelsens delges följande nämndsprotokoll; 

- Protokoll samverkansnämnd IT 2022-11-25 

Status 

Avslutat 
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§ 318 God Jul & Gott Nytt År  
Kommunstyrelsens ordförande Driton Bilalli (S) tackar förvaltningen, ledamöter och 

ersättare samt önskar alla en God Jul och ett Gott Nytt År. 

 

Kommunstyrelsens 2e vice ordförande Lennart Haglund (C) tackar ordförande, på 

kommunstyrelsens vägnar för det gångna året samt önskar God Jul och Gott Nytt År.  
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Bo Haarala (S) 


Rickard Strömberg (S) 
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Gunilla Blomgren (L) 
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  Linda Ruergård, HR-chef 







  


SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 


Kommunstyrelsen 


2022-12-19 


   


Ordförandes sign Justerares sign Justerares sign Sekr sign Utdragsbestyrkande 2 


 


 


Paragrafer  § 292-§ 318 


Utses att justera  Niklas Gardewik (M) 


Protokollet signeras digitalt 


Underskrifter 


Sekreterare  Protokollet signeras digitalt 


  Sanna Pihlajamäki Blomgren 


Ordförande  Protokollet signeras digitalt 


  Driton Bilalli (S) 


Justeringsperson Protokollet signeras digitalt 


  Niklas Gardewik (M) 


  


ANSLAG/BEVIS 


Organ   Kommunstyrelsen 


Sammanträdesdatum 2022-12-19 


Anslaget under tiden 2022-12-23—2023-01-16 


Förvaringsplats  Kommunkontoret, Tranemo 


för protokoll 


Protokollet är justerat, vilket tillkännagivits genom anslag 


 


Underskrift   Protokollet signeras digitalt 


  Sanna Pihlajamäki Blomgren 


 


  







  


SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 


Kommunstyrelsen 


2022-12-19 


   


Ordförandes sign Justerares sign Justerares sign Sekr sign Utdragsbestyrkande 3 


 


Innehållsförteckning 


 


§ 292 Tillväxt Tranemo ........................................................................................................................ 5 


§ 293 Kartläggning av elkostnaderna 2022 för föreningar verksamma i Tranemo kommun 


KS/2022:476 ............................................................................................................................................ 6 


§ 294 IKO Fritid ansöker om stöd för projektet fritid och kulturcentra vid Korpstugan i 


Grimsås KS/2022:182 ............................................................................................................................ 9 


§ 295 Länghems IF ansöker om bidrag för Liv och rörelse i Länghem enligt riktlinjer för 


projekt av större karaktär KS/2022:207 ............................................................................................ 12 


§ 296 Bidragsansökan från föreningen Kultur 1740 för projektet Klimat KS/2022:475 ............ 14 


§ 297 Nattis KS/2021:638 .................................................................................................................... 17 


§ 298 Uppdrag och svar på uppdrag om att ta fram en policy angående betalning av tillsyns- 


och anmälningsavgifter inom vattenskyddsområden KS/2020:155 ............................................ 23 


§ 299 Granskning av kommunens gatuunderhåll KS/2022:193 ................................................... 27 


§ 300 Revidering av reglemente för kommunala pensionärsrådet (KPR) och kommunala 


tillgänglighetsrådet (KTR) KS/2022:509 .......................................................................................... 30 


§ 301 Uppdrag - Kommunikationsplan infrastruktur Tranemo kommun KS/2022:282 ........... 32 


§ 302 Motion: Åtgärdsplan för bättre ekonomi (M) KS/2022:363 ................................................ 34 


§ 303 Delårsrapport januari - augusti 2022 SÄRF KS/2022:507 .................................................... 37 


§ 304 Justering PO-pålägg 2023 KS/2022:489 .................................................................................. 39 


§ 305 Uppdrag - Revidering av kommunstyrelsens reglemente 2022 KS/2022:84 .................... 41 


§ 306 Uppdrag - Revidering av reglementet för kommunstyrelsens beredande utskott 2022 


KS/2022:85 ............................................................................................................................................ 43 


§ 307 Tecknande av post och bankräkningar mandatperiod 2022-2026 KS/2022:436 ............... 45 


§ 308 Öppna sammanträden för kommunstyrelsen mandatperioden 2023-2026 KS/2022:503 47 


§ 309 Val av ledamöter och ersättare till budgetutskottet KS/2022:497 ...................................... 49 


§ 310 Val av representant tillika ordförande och ersättare till kommunala pensionärs- och 


tillgänglighetsrådet KS/2022:497 ...................................................................................................... 50 


§ 311 Valärende - Fördelningskomitte bygdepeng KS/2022:521 .................................................. 51 


§ 312 Information från förvaltningen KS/2022:14 .......................................................................... 53 


§ 313 Delegeringsbeslut KS/2022:13 ................................................................................................. 56 


§ 314 Delgivningar KS/2022:12 ......................................................................................................... 57 







  


SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 


Kommunstyrelsen 


2022-12-19 


   


Ordförandes sign Justerares sign Justerares sign Sekr sign Utdragsbestyrkande 4 


 


§ 315 Utskottsprotokoll KS/2022:39, KS/2022:10, KS/2022:1, KS/2022:4 ...................................... 58 


§ 316 Nämndprotokoll KS/2022:12 ................................................................................................... 59 


§ 318 God Jul & Gott Nytt År ............................................................................................................ 60 


 


 


  







  


SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 


Kommunstyrelsen 


2022-12-19 


   


Ordförandes sign Justerares sign Justerares sign Sekr sign Utdragsbestyrkande 5 


 


§ 292 Tillväxt Tranemo  


Kommunstyrelsens beslut 


• Noterar informationen. 
Alla beslut som rör barn ska vara barnrättsbaserade i enlighet med barnkonventionen. Beslut ska alltid föregås 


av prövning av barnets bästa och i större frågor samt vid beslut som kan ha negativ inverkan på barnet/barnen, 


ska föregås av en barnkonsekvensanalys.  


Ärendet 


Information ges om föreningen Tillväxt Tranemos arbete. 


Föredragning och debatt 


Representanter för föreningen Max Larsson och Sven-Olav Kronaas föredrar ärendet och 


svarar på frågor. 


Status 


Avslutat 
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§ 293 Kartläggning av elkostnaderna 2022 för föreningar verksamma i 


Tranemo kommun KS/2022:476 


Kommunstyrelsens beslut 


• Bevilja föreningar med egna eller arrenderade lokaler kompensationsbidrag för 


fördyrade elkostnader 2022 enligt bifogat förslag till beslut. 


• Finansieras genom ianspråktagande av Samhällssektionens prognostiserade 


överskott. 
Alla beslut som rör barn ska vara barnrättsbaserade i enlighet med barnkonventionen. Beslut ska alltid föregås 


av prövning av barnets bästa och i större frågor samt vid beslut som kan ha negativ inverkan på barnet/barnen, 


ska föregås av en barnkonsekvensanalys. 


Jäv 


Emelie Romland (C) och Viktoria Haraldson (C) anmäler jäv och deltar därmed inte i 


handläggningen av ärendet. Lina Chalhoub (C) och Jonas Kristiansen Adelsten (S) ersätter.  


Beslutsmotivering 


Förvaltningen har genomfört en förfrågan om hur fördyrade elkostnader påverkar 


föreningarnas ekonomi och verksamhet. Resultat visar att kostnaderna för el i det närmaste 


har fördubblats för föreningar som har rörliga elavtal. Regeringen har givit 


Försäkringskassan och Svenska Kraftnät i uppdrag att ge ekonomiskt stöd till alla 


elanvändare med eget elnätsavtal i södra Sverige för att hantera onormalt höga elpriser. För 


elområde SE3 gäller 0,5 kronor x elförbrukning i kWh under oktober 2021-september 2022. 


Förslag till beslut grundar sig på att ge föreningar som har rörliga avtal och som har ansökt 


om kompensation ett bidrag på 100 % av föreningarnas ökade kostnader för el minus det 


statliga stödet 2022.  


Ärendet 


Inom Tranemo kommun har en stor andel föreningar som bedriver verksamhet för barn och 


unga egna eller arrenderade anläggningar med egna elavtal. Vi har även 15 bygdegårdar och 


samlingslokaler och kulturföreningar med egna elavtal. Förvaltningen har genomfört en 


undersökning om hur fördyrade elkostnader påverkar föreningarnas ekonomi och 


verksamhet. Resultatet visar att föreningar med rörliga avtal har fått kraftigt stigande 


elpriserna under 2022. Regeringen har givit Försäkringskassan och Svenska Kraftnät i 


uppdrag att ge ekonomiskt stöd till alla elanvändare med eget elnätsavtal i södra Sverige för 


att hantera onormalt höga elpriser. För elområde SE3 gäller 0,5 kronor x elförbrukning i kWh 


under oktober 2021-september 2022. Förslag till beslut grundar sig på att ge föreningar med 


rörliga avtal och som ansökt om kompensation ett bidrag med 100 % av föreningarnas ökade 


kostnader för el minus det statliga stödet 2022.  
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Barnkonventionen  


Inom Tranemo kommun har en stor andel föreningar som bedriver verksamhet för barn och 


unga egna eller arrenderade anläggningar. De kraftigt stigande elpriserna under 2022 


påverkar föreningar med rörliga elavtal negativt. Förslaget att kompensera dessa föreningar 


bidrar till att föreningarna kan fortsätta bedriva verksamhet för våra barn och unga. 


Ekonomisk påverkan 


Förvaltningen föreslår att kompensationen finansieras av Kommunstyrelsens oförutsedda 


utgifter.  


 


Jämställdhetsperspektiv 


Föreningarna som har ansökt om bidrag är öppna för alla och arbetar enligt demokratiska 


principer. 


Beslutsunderlag 


AU §163, 2022-12-01 


Tjänsteskrivelse 2022-11-17 


Beslutsunderlag ansökningar elkostnader 2022 


Föredragning och debatt 


Sektionschef Patrik Westerlund föredrar ärendet och svarar på frågor. 


Förslag till beslut 


Ordförande Driton Bilalli (S) yrkar på att finansiering ska ske genom att ianspråkta av 


Samhällssektionens prognostiserade överskott. 


2e vice ordförande Lennart Haglund (C) yrkar bifall till förslaget samt Bilallis (S) 


ändringsyrkandet. 


Beslutsgång 


Ordförande frågar kommunstyrelsen om de kan besluta enligt hans förslag. Förslaget 


bifalles. 


Beslutet skickas till 


Samhällssektionen, kultur och fritid som skickar till berörda föreningar 


Ekonomifunktionen 


Slutinstans 


Kommunstyrelsen  
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Status  


Avslutat 
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§ 294 IKO Fritid ansöker om stöd för projektet fritid och kulturcentra 


vid Korpstugan i Grimsås KS/2022:182 


Kommunstyrelsens beslut 


• Bevilja IKO Fritid 500 000 kr för projektet Fritid och kulturcentra Korpstugan i 


Grimsås år 2022. 


• Finansieras av det prognosticerade överskottet i 2022 års budget. 
Alla beslut som rör barn ska vara barnrättsbaserade i enlighet med barnkonventionen. Beslut ska alltid föregås 


av prövning av barnets bästa och i större frågor samt vid beslut som kan ha negativ inverkan på barnet/barnen, 


ska föregås av en barnkonsekvensanalys. 


Beslutsmotivering 


Föreningens beräknade projektkostnad uppgår till 4 127 542 kr 


Föreningen söker 700 000 kr från Tranemo kommun som medfinansiering. Allmänna 


Arvsfonden samt statliga instanser kräver medfinansiering för att föreningen skall kunna 


söka bidrag. Föreningen kommer att få svårt att genomföra hela projektet om inte 


medfinansiering beviljas.  


Förvaltningen förslår att 500 000 kr tas i anspråk inom ramen för prognosticerat överskott 


hos sektionerna i 2022 års budget. 


Övriga 200 tkr bör finansieras av föreningens egeninsats.  


Enligt föreningens finansieringsplan för projektet söker förening bidrag från Allmänna 


arvsfonden med 2 889 000 kr, Tranemo kommun med 700 000kr, Stiftelsen Sparbanken 


Tranemo med 300 000 kr, Jordbruksverket samt Leader Sjuhärad med 300 000 kr. 


Föreningens egenisats består av ideellt arbete med ca 300 timmar. 


Ärendet 


Föreningen IKO Fritid äger och driver Korpsstugan och tillhörande anläggning i Grimsås. 


Föreningen ansöker om medfinansiering till ett större fritids- och kulturprojekt i Grimsås. 


IKO Fritid vill skapa ett Fritids- och kulturcentra vid området i och runt Korpstugan i 


Grimsås. Föreningen uppfyller kriterierna som ställs i bidragsformen ”Bidrag till 


anläggningar och byggnadsprojekt av större karaktär” samt är en bidragsberättigad 


förening. Projektet stämmer väl överens med kommunens vision, det attraktiva samhället 


och kreativitet och framtidstro. 


 


 I dag finns en boulebana som används av framför allt äldre. Tipspromenader arrangeras vid 


Korpstugan samt en grillplats och isbana som är flitigt använd när vintern tillåter. Syftet med 


projektet är att ge de boende en naturlig mötesplats att umgås och lära känna varandra på. 


Föreningen vill skapa en gemenskap i samhället mellan invånarna och över alla 


åldersgrupper.  Området ska erbjuda alla åldrar och personer med funktionsvariation någon 


form av aktivitet. Nyinflyttade kan lättare få kontakt med övriga i samhället och kan på ett 
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enkelt sätt ”komma in” i samhället.  Föreningen vill öka alla invånares men framför allt barn 


och ungas och äldres möjligheter att motionera och förbättra och bibehålla hälsan.  
 


De äldre i samhället skall ges möjlighet att umgås genom olika arrangemang i Korpstugans 


lokaler. För att bland annat motverka isolering hos de äldre vill man tex ordna studiecirklar, 


kortare utbildningar och kulturengagemang.  


Kostnaden för hela projektet beräknas till 4 127 542 kr och föreningen räknar med att ha ett 


fint och modernt fritid- och kulturcentra i minst 20 år framöver.  
 


Projektets omfattning 


- Utegym på fd minigolfbanans område med cirka 10 träningsredskap.  


Kostnad 500 144 kr 


- Lekpark för mindre barn. Kostnad 178 300 kr 


- Plastduk och mindre sarg till naturisbanan som vintertid anläggs på samma plats där 


boulebana finns på sommartid. Kostnad 181 250 kr 


- Utbyggnad och anpassning av Korpstugan för bland annat personer med 


funktionsvariation och för att kunna anordna fler aktiviteter.  


Kostnad 2 455 360 kr 


- Padelbana. Kostnad 542 488 kr 


- Beräknad kostnadsökning totalt 270 000 kr 
   


Barnkonventionen  


Projektet bidrar på olika sätt till att uppfylla FN: barnkonvention, 


som tex barns lika värde och rätt att delta, barns rätt till utveckling, barns rätt till lek, vila och 


fritid.  
 


Jämställdhet- och rättighetsanalys 


Projektets huvudsyfte och utgångspunkt är att skapa en mötesplats som främjar hälsa och 


bidra till inkludering och gemenskap. Förvaltningens samlade bedömning är att projektet 


uppfyller kommunens mål inom jämställdhet och jämlikhetsområdet. 


Ekonomisk påverkan 


Föreningen ansöker om 700 000 kr från Tranemo kommun. Föreningens beräknade totala 


projektkostnad uppgår till 4 127 542 kr. 


Då det finns utrymme att göra en extra budgettilldelning till föreningsstödet föreslår 


förvaltningen att 500 000 kr tas i anspråk inom ramen för prognosticerat överskott i 2022 års 


budget. 


Bidraget ges under förutsättning att projektet fullföljs i den omfattning som beskrivs i 


ansökan. Föreningen har 2 år på sig att hämta ut bidraget. 
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Beslutsunderlag 


AU §165, 2022-12-01 


Tjänsteskrivelse 2022-10-17 


IKO Fritid ansöker om bidrag enligt riktlinjer för projekt av större karaktär 


Komplettering ansökan Svar på frågor 2022 10 18 


Presentation korpstugan 2.0 (002) 


Regler för större projekt uppdaterad 2018 


Föredragning och debatt 


Sektionschef Patrik Westerlund föredrar ärendet och svarar på frågor. 


Beslutet skickas till 


Samhällssektionen som delger föreningen 


Slutinstans 


KS  


Status  


Avslutat 
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§ 295 Länghems IF ansöker om bidrag för Liv och rörelse i Länghem 


enligt riktlinjer för projekt av större karaktär KS/2022:207 


Kommunstyrelsens beslut 


• Bevilja Länghems IF medfinansiering med 1 000 000 kr för etapp 1 inom projektet Liv 


och rörelse i Länghem.  


• Avslå ansökan om bidrag med 800 000 kr för padelbana samt konstgräs. 


• Finansieras av det prognosticerade överskottet i 2022 års budget. 


Alla beslut som rör barn ska vara barnrättsbaserade i enlighet med barnkonventionen. Beslut ska alltid föregås 


av prövning av barnets bästa och i större frågor samt vid beslut som kan ha negativ inverkan på barnet/barnen, 


ska föregås av en barnkonsekvensanalys. 


Beslutsmotivering 


Föreningen söker 1,2 miljoner kr från Tranemo kommun som medfinansiering för etapp 1 


som innefattar aktivitetsområde med bland annat multisport arena inom projekt Liv och 


rörelse på Ingsvallen i Länghem. Totalt beräknas projektkostnaderna uppgå till 11 158 400 kr 


för hela projektet. Föreningen söker stöd från bland annat Allmänna Arvsfonden och 


Leader/Jordbruksverket som kräver medfinansiering av andra parter för att bevilja stöd. 


Förvaltningen gör bedömningen att det inte finns utrymme att bevilja bidrag för padelhall 


samt konstgräs. 


Ärendet 


Länghems IF ansöker om medfinansiering till etapp 1 inom projekt Liv och rörelse i 


Länghem på Ingsvallen. Totalt beräknas projektkostnaderna uppgå till 11 158 400 kr. 


Ingsvallen är en anläggning som tjänat föreningen och samhället väl sedan 60 - 70 talet men 


som nu inte fullt ut är anpassad efter dagens behov. Behovet av större variation av aktiviteter 


och spontanidrott för unga och alla åldrar har ökat och föreningen vill genom projektet 


skapa en plats som bjuder in till rörelse, sociala ytor och gemenskap för alla.  


Se hela projektbeskrivningen för mer information. 


Barnkonventionen  


Projektet bidrar på olika sätt till att uppfylla FN: barnkonvention, 


som tex barns lika värde och rätt att delta, barns rätt till utveckling, barns rätt till lek, vila och fritid 


samt barns rätt att delta i föreningar och fredliga sammankomster.  


 


Jämställdhet- och rättighetsanalys 


Projektets huvudsyfte och utgångspunkt är att skapa en mötesplats som främjar hälsa och 


bidrar till inkludering och gemenskap. Förvaltningens samlade bedömning är att projektet 


uppfyller kommunens mål inom jämställdhet och jämlikhetsområdet. 
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Ekonomisk påverkan 


Föreningen söker totalt 1,2 miljoner kr från Tranemo kommun som medfinansiering för 


etapp 1. 


Då det finns utrymme att göra en extra budgettilldelning till föreningsstödet föreslår 


förvaltningen att 1 000 000 kr tas i anspråk inom ramen för prognosticerat överskott i 2022 


års budget. 


Bidraget ges under förutsättning att projektet fullföljs i den omfattning som beskrivs i 


ansökan. Föreningen har 2 år på sig att hämta ut bidraget. 


Beslutsunderlag 


AU §166, 2022-12-01 


Tjänsteskrivelse 2022-10-19 


Länghems IF ansökan investerings- och upprustningsbidrag, även större projekt 


Länghems IF ny projektkalkyl 20221010 


Länghems IF beskrivning av projektet liv och rörelse 


Regler för större projekt uppdaterad 2018 


Föredragning och debatt 


Sektionschef Patrik Westerlund föredrar ärendet och svarar på frågor. 


Beslutet skickas till 


Samhällssektionen som delger föreningen beslutet 


Ekonomifunktionen 


Slutinstans 


KS 


Status  


Avslutat 
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§ 296 Bidragsansökan från föreningen Kultur 1740 för projektet Klimat 


KS/2022:475 


Kommunstyrelsens beslut 


• Godkänner att föreningen sätter upp solceller på Glasets hus. 


• Beviljar 270 000 kr i bidrag för projektet. 


• Finansieras genom ianspråktagande av kommunstyrelsens oförutsedda medel.  


Alla beslut som rör barn ska vara barnrättsbaserade i enlighet med barnkonventionen. Beslut ska alltid föregås 


av prövning av barnets bästa och i större frågor samt vid beslut som kan ha negativ inverkan på barnet/barnen, 


ska föregås av en barnkonsekvensanalys. 


Beslutsmotivering 


Föreningens beräknade projektkostnad uppgår till 1 800 000 kr. Investering i två eldrivna 


ugnar. (Smältugn och invärmningsugn). Kostnad 900 000 kr. Och investering i solceller. 


Kostnad 900 000 kr. Föreningen söker 250 000 kr från Tranemo kommun som 


medfinansiering. Enligt finansieringsplanen för projektet söker föreningen bidrag från 


Klimatklivet 630 000 kr, Kulturrådet 270 000 kr, Sparbanksstiftelsen/Tranemo sparbank 


500 000 kr, Tranemo kommun 250 000 kr och har en egen insats på 150 000 kr. Föreningen 


kommer att få svårt att genomföra hela projektet om inte medfinansiering beviljas. 


Förvaltningen bedömer att det finns utrymme att bevilja 250 000 kr för projektet 2022. Det är 


klimathållbara investeringar med en energikonvertering som innebär minskat 


koldioxidutsläpp med 75 000 kg per år. Projektet bidrar till att verksamheten i Glasets hus 


kan fortsätta utvecklas över tid.  


Ärendet 


Föreningen Kultur 1740s verksamhet består av museum, glashytta, konsthall och 


allaktivitetsparken Glasparken. Energikrisen har drabbat verksamheten i hög grad. I mitten 


av september tvingades föreningen att stänga ner glashyttan. Gaskostnaden uppgick i 


augusti till 125 000 kr. Föreningen söker finansiering för att investera i två eldrivna ugnar, 


(smältugn och invärmningsugn), och uppfyller kriterierna som ställs i bidragsformen 


”Bidrag till anläggningar och byggnadsprojekt av större karaktär” samt är en 


bidragsberättigad förening. Kultur 1740 har idag stöd från VG-regionen och en IOP-


överenskommelse med Tranemo kommun för att samverka både kulturellt och som 


platsutvecklingsprojekt, ett långsiktigt samarbete mellan civilsamhälle och offentliga aktörer. 


Intresset för det offentliga är att arbeta med kommunal, regional och internationell 


utveckling av föreningen där glashyttan ses som hjärtat i verksamheten. Frågorna i 


överenskommelserna rör kulturarv, kulturevenemang, attraktivitet och besöksnäring. Hyttan 


förvaltar vårt kulturarv – glaset, och är en förutsättning för fortsatt utveckling av Glasets 


hus. Glaskonstnärer arbetar och delar med sig av sin kunskap till skapande barn i 


kommunen, kurser ordnas, hyttan är tillgänglig för alla och konstnärsresidens skapas. 
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Ambitionen är att så snart som möjligt starta upp verksamheten i hyttan igen under 2023. 


Förvaltningen bedömer att investeringen bidrar till en hållbar klimatutveckling med ett 


minskat koldioxidutsläpp om 75 000 kg per år.  


Finansiering: 


Klimatklivet 630 000 kr. 


Kulturrådet 270 000 kr. 


Sparbanksstiftelsen/Sparbanken 500 000 kr. 


Tranemo kommun 250 000 kr. 


Egen insats på 150 000 kr. 


Barnkonventionen  


Beslutet påverkar barn på ett positivt sätt. Verksamheten i Glasets hus prioriterar barn och 


unga, varje år kommer ungdomar från alla orter i kommunen till hyttan för skapande 


projekt. Barn utvecklas genom kulturskapande och kulturupplevelser av olika slag. Detta går 


väl ihop med artikel 6 i barnkonventionen ”Barn har rätt till liv, överlevnad och utveckling” 


och artikel 31 ”Barn har rätt till lek, vila och fritid”. 


För att beakta barnkonventionen artikel 3 ”Vid alla beslut som rör barn ska i första hand 


beaktas vad som bedöms vara barnets bästa” har förvaltningen haft dialog med barn 


angående kulturfrågor. De aktiviteter som erbjuds vid hyttan är ett resultat av dialog med 


barn och unga.   


Ekonomisk påverkan 


Det beviljade bidraget finansieras inom ramen för prognosticerat  


överskott i 2022 års budget. Bidraget ges under förutsättning att projektet fullföljs i den 


omfattning som beskrivs i ansökan. Föreningen har 2 år på sig att hämtas ut bidraget. 


 


Jämställdhet- och rättighetsanalys 


Verksamheten i Glaset hus beaktar alla människors rätt att delta i kulturlivet på lika villkor – 


oavsett kön, könsidentitet eller könsuttryck, både som utövare och publik. 


Överenskommelser och prioriteringar används som en utvecklingsmetod för inkludering och 


vidgat deltagande.  


Beslutsunderlag 


AU §167, 2022-12-01 


Tjänsteskrivelse 2022-10-18 


Bidragsansökan från Kultur 1740 


Projektbeskrivning och frågor till kommunen 


Föredragning och debatt 


Sektionschef Patrik Westerlund föredrar ärendet och svarar på frågor. 
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Beslutet skickas till 


Samhällssektionen 


Slutinstans 


Kommunstyrelsen 


Status  


Avslutat 
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§ 297 Nattis KS/2021:638 


Kommunstyrelsens beslut 


• Avvecklar nattis inom förskoleverksamheten från 30 juni 2023.  


Alla beslut som rör barn ska vara barnrättsbaserade i enlighet med barnkonventionen. Beslut ska alltid föregås 


av prövning av barnets bästa och i större frågor samt vid beslut som kan ha negativ inverkan på barnet/barnen, 


ska föregås av en barnkonsekvensanalys. 


Beslutsmotivering 


En Tvärpolitisk skolplan antogs under våren 2022 och handlingsplaner har tagits fram av 


sektionen. Planen bestod av 24 uppdrag som sektionen har analyserat och arbetat med. Alla 


uppdrag kommer att avrapporteras i och med att de är färdiganalyserade. Beslut i flera av 


uppdragen är nödvändiga för att få kvalitetsvinster samt för att anpassa kostnaderna till 


budgetramen. 


Vid sitt möte 221017 återremitterade ärendet om att lägga ned Nattis. Kommunstyrelsen gav 


förvaltningen i uppdrag att föra en dialog med berörda familjer samt ta fram en tidsplan för 


när nedläggningen av verksamheten skulle kunna ske. 


Förvaltningen har genom rektor ringt till varje vårdnadshavare under v 47-49 och ställt 


följande fråga: ”När skulle det för dig kännas möjligt med en nedläggning, för att få tid att t ex 


ordna dagtidsarbete eller ordna omsorg på egen hand?” 


Samtliga vårdnadshavare har i sina svar angett att de inte vill lämna något datum för 


nedläggning och att de har fortsatt behov av Nattis.  


Mot denna bakgrund och utifrån tidigare gjorda konsekvensbeskrivningar ur ett 


ekonomiskt, barnrätts- och jämställdhetsperspektiv, föreslår förvaltningen att Nattis läggs 


ned och att datum för nedläggning blir den 30 juni 2023. 


Sammanfattning av ärendet 


Detta är uppdrag 3 av 24. En Tvärpolitisk skolplan antogs under våren 2022 och 


handlingsplaner har tagits fram av sektionen. Planen bestod av 24 uppdrag som sektionen 


har analyserat och arbetet med. Alla uppdrag kommer att avrapporteras i och med att de är 


färdiganalyserade. Några av uppdragen är klara för avrapportering och handlingsplaner har 


tagits fram. Ledarteamen i sektionen har analyserat och titta på konsekvenser och kansliet 


har varit delaktiga i att fastställa handlingsplanerna. Vissa av uppdragen kräver en 


kommunikationsinsats till vårdnadshavare och det tar därför en lite längre tid fram till 


införandet so exempelvis förändring av öppettider i förskolan. Beslut i flera av uppdragen är 


nödvändiga för att få kvalitetsvinster samt för att anpassa kostnaderna till budgetramen. 


Behovet att få ner kostnader och höja kvaliteten i sektionens verksamhet blev tydlig efter att 


det i 2022 års budget gjordes neddragningar med 17 miljoner och att det framöver behöver 
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göras ytterligare anpassningar. Den Tvärpolitiska gruppen har därför sett det nödvändigt att 


belysa sektionen och tagit fram 24 uppdrag för att komma till rätta med både kostnader och 


kvalitet. 


Handlingsplaner med analys och konsekvenser finns med i ärendet och är framtagna till 


respektive uppdrag.  


Ärendet 


Nattförskolan, som bedrivs på Parkhagens förskola i Limmared, har låg beläggning. 


Personalkostnaden per närvarande barn är därmed hög. Behovet av förskola för tillsyn på 


nätter och helger behöver finna alternativa former. Ett exempel kan vara pedagogisk omsorg 


(tidigare benämnt dagbarnvårdare). Pedagogisk omsorg kan även vara ett alternativ i 


särskilda fall. (Ur Plan för förskole- och skolverksamheten) 


Nattis har i skrivande stund 15 inskrivna barn inför hösten 2022, alla är från Tranemo 


kommun. En av platserna nyttjas i dagsläget inte p g a föräldraledighet. Alla vårdnadshavare 


är ensamstående och flera av dem har dessutom enskild vårdnad. Flertalet av 


vårdnadshavarna jobbar i vårdnära yrken, övriga yrken är kriminalvård, industri och 


serviceyrken, så som helgöppna butiker mm. 


Av dessa 15 barn är det nio fritisbarn som skjutsas av taxi mellan de fritidshem som de är 


inskrivna på och Nattis. Antal timmar varierar från två timmar och uppåt. Familjer som 


nyttjar Nattis betalar inget extra för omsorgen eller taxiresor, det ingår i maxtaxan. 


Planeringen för Nattis är komplicerad då antalet barn som behöver omsorg övertid varit lågt 


och varierat mycket i nyttjandegraden. För att ta ett exempel hade vi under vecka 10 totalt 7 


bokade pass, fördelat på veckans sju dagar, ett av dessa pass blev avbokat. Vecka 11 hade vi 


21 bokade pass, varav 7 blev avbokade. Eftersom personalen har rätt att få sitt schema minst 


två veckor i förväg planeras deras arbete utifrån de bokade platserna minst två veckor i 


förväg. Är det fler än fem barn som har bokade pass måste vi ha två personal som arbetar.  


Nyttjandegraden bör ses som mycket låg, då antalet inskrivna barn genom åren varit lågt, 9-


15 barn, dvs ca 1,6% av det totala antal barn och elever som idag är inskrivna i förskolan 


(477) och fritids (440). Även barnens närvaro har de tre senaste åren varit låg, i snitt ca 60% 


av den anmälda tiden. 


Alternativa former  


3:A Pedagogisk omsorg: Pedagogisk omsorg (tidigare benämnt dagbarnvårdare)  
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3:B Tillsyn i barnets/elevens hem: Vårdnadshavare ansöker om att få en person som har 


tillsyn över barnen under vårdnadshavarnas obekväma arbetstid i barnets egna hem  


3:C Nattis i omsorgens regi: Att anordna omsorg för de barn/elever som har behov inom t ex 


kortidsverksamhet, trygghetsboende där det redan idag erbjuds dygnet runt omsorg.  


 


Konsekvensbeskrivning  


Konsekvenser om förändringen genomförs:  


3:A Pedagogisk omsorg: Pedagogisk omsorg kan innebära en arbetsmiljöproblematik så som 


ensamarbete. I praktiken innebär denna lösning att det minst måste vara två personer som 


samarbetar och växlar. Även organisatoriska svårigheter vid ex semestrar eller 


sjukskrivningar kan föreligga. Lokalmässigt kan det vara svårt att bedriva nattverksamhet i 


ett privat hem.  


3:B Tillsyn i barnets/elevens hem: Även denna typ av pedagogisk omsorg kan innebära en 


arbetsmiljöproblematik i och med ensamarbetet. Tillsyn i barnets/elevens hem fordrar 


dessutom att rutiner kring exempelvis arbetsmiljöansvar är mycket tydliga och att dessa 


följs. Organisatoriskt kommer detta alternativ att innebära ökade kostnader samt 


bemanningssvårigheter när det ex blir flera barn/elever från olika familjer som behöver 


omsorg samma natt.  


3:C Nattis i omsorgens regi: Genom att ha Nattis i omsorgens regi kan samarbete ske med 


den personal som arbetar på natten i omsorgen, det blir på detta sätt lättare att komma ifrån 


ensamarbetet. Vidare skulle personal på Nattis som vid avbokning av pass inte behövs 


kunna arbeta inom omsorgen istället och därmed få andra meningsfulla arbetsuppgifter.  


Detta alternativ låter sig dock inte vara helt oproblematiskt heller. Personal som arbetar 


inom Nattis och omsorgen fordrar olika utbildningar, utifrån de två olika brukargrupper 


som de arbetar med i vardagen; barn/elever och äldre personer. Dessa två yrkesgrupper har 


också olika kollektivavtal att förhålla sig till. I en sådan tvärsektoriell organisation kan även 


ledarskapet blir svårt att lösa; vilken chef skulle de som arbetar på Nattis ha?  


Vi vill också komma ihåg att Lärandesektionen tillsammans med omsorgen tidigare utrett 


möjligheten att samverka runt Nattis, när nytt Korttids byggdes på Västergården. Den 


slutsats som man då kom fram till var att dessa två verksamheter var så olika att det inte 


skulle fungera 


Lärandesektionen har i Plan för förskole- och skolverksamheten fått i uppdrag att finna 


alternativa former för tillsyn på kvällar, nätter och helger, till den verksamhet som benämns 


Nattis.  
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Ovan redovisas och problematiseras det kring tre alternativa former till den Nattis-


verksamhet som idag bedrivs i förskolan Parkhagens lokaler i Limmared.  


Ett barnrättsperspektiv har det också tagits hänsyn till i denna redovisning.  


Lärandesektionen har berett ärendet och även omvärldsbevakat hur andra kommuner 


hanterar behov av Nattis. Ingen av våra grannkommuner utom Borås och Ulricehamn har 


Nattis. Förvaltningen föreslår Kommunfullmäktige att lägga ner Nattis utifrån de 


riskfaktorer som de olika alternativen bär med sig ur ett arbetsmiljöperspektiv, de brister i 


den pedagogiska verksamheten som Nattis och övriga alternativ medför ur ett 


barnrättsperspektiv, den höga kostnaden som verksamheten i dess nuvarande form samt 


ovan nämnda alternativ innebär, i förhållande till dess låga och ojämna nyttjandegrad, det 


faktum att Nattis inte är en lagstadgad verksamhet samt Lärandesektionens ekonomiska 


situation.  


Barnkonventionen  


Då nyttjandegraden av Nattis både är låg och ojämn kan barnens/elevernas vistelse i Nattis-


förskolan mer ses som en service för förvärvsarbetande vårdnadshavare än som en 


pedagogisk och socialiserande verksamhet för det enskilda barnet. Förutsättningarna för en 


trygg, stimulerande och förutsägbar lärmiljö, så som det föreskrivs i läroplanerna för 


förskolan och fritidshem, försvåras avsevärt vid ensamarbete av de vuxna och när 


barngruppen består av en, två eller tre barn, som inte alltid är de samma, och där 


åldersspannet mellan barnen är för stort (1-12 år). Om verksamheten dessutom behöver sätta 


in vikarier bör dessa vara bekanta med Nattis och kända av barnen/eleverna, vilket sällan 


förekommer.  


Ur ett barnrättsperspektiv uppfyller varken Nattis eller någon av de ovannämnda 


alternativen de krav som ställs på en pedagogisk verksamhet i enlighet med läroplanerna för 


förskolan och fritidshem. 


 


Ekonomisk påverkan 


Vid avveckling beräknas den årliga besparingen till 1,7 mnkr.  


Grundbemanningen består av två heltidsanställda barnskötare och därutöver timanställda. 


Sammanlagd kostnad för Nattis ligger idag på 1,4 mnkr, inklusive taxiresor, del av 


rektorstjänst, måltider, städ, larmkostnader. 


Vid en översyn av HR gällande nuvarande jourverksamhet för Nattis framkom orimligheten 


att en ensam rektor har ständig jour. För att kunna följa arbetsmiljölagen behöver vi lägga ut 


jour på fler rektorer. Detta skulle innebära en merkostnad på ca 0,3 mnkr, eftersom den 
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rektor som idag ansvarar för Nattis har jourersättning inlöst i sin lön. 


 


Jämställdhetsperspektiv 


Konsekvenserna av tillämpning av något av alternativen ovan eller att verksamheten i 


framtiden fortsätter att bedrivas i dess nuvarande form kan ur  


ett jämställdhets- och rättighetsperspektiv sammanfattas som följer. Analysen har speglats 


mot Tranemo kommuns nuvarande mål utefter CEMR-deklarationen, antagen KF 2012-05-


28: 


1. Hälsopåverkan för såväl kvinnor och män, pojkar och flickor 


2. Barn och ungas uppväxt 


3. Kommunen som tjänsteleverantör 


4. Samverkan mellan kommunens alla aktörer 


5. Jämställd arbetsgivare 


6. Demokrati och förvaltning 


 


Samtliga vårdnadshavare till de 15 barn som hösten 2022 är inskrivna på Nattis är 


ensamstående och flera av dem har dessutom enskild vårdnad. En avveckling av Nattis kan 


därför ses som negativt för kvinnor, särskilt med hänsyn tagen till mål 1, 3 och 5 i CEMR-


deklarationen. Detta givet att nyttjandegraden av Nattis eller något av alternativen ovan 


vore hög, utifrån antal inskrivna barn och deras nyttjade vistelsetid. Nyttjandegraden bör 


dock ses som mycket låg, då antalet inskrivna barn genom åren varit lågt, 9-15 barn, dvs ca 


1,6% av det totala antal barn och elever som idag är inskrivna i förskolan (477) och fritids 


(440). Även barnens närvaro har de tre senaste åren varit låg, i snitt ca 60% av den anmälda 


tiden. 


 


För barn som är på Nattis bedöms påverkan av tillämpningen av något av alternativen ovan 


eller vistelsen på Nattis i dess nuvarande form snarare negativt, då barngruppen kan variera 


mellan ett till tre eller fyra barn per natt och där åldersspannet mellan barnen dessutom ofta 


är stort (1-12 år). Mot denna bakgrund bedöms förutsättningarna att kunna arbeta mot de 


jämställdhetsmål som finns i läroplanen för fritids och förskolan vara mycket begränsade. 


 


Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2022-12-06 


Föredragning och debatt 


Sektionschef Julio Garcia Atterström föredrar ärendet och svarar på frågor. 


Förslag till beslut på sammanträdet 


Johnny Letth (oberoende (SD)) yrkar på att avslå förslaget om att avveckla Nattis. 
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Beslutsgång 


Ordförande ställer Letths (oberoende (SD) avslagsyrkande mot förvaltningens förslag och 


finner att kommunstyrelsens beslutar enligt förvaltningens förslag. 


Beslutet skickas till 


Servicesektionen 


Slutinstans 


Kommunstyrelsen 


Status  


Kommunstyrelsen 
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§ 298 Uppdrag och svar på uppdrag om att ta fram en policy angående 


betalning av tillsyns- och anmälningsavgifter inom 


vattenskyddsområden KS/2020:155 


Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 


• Noterar informationen. 


• Antar Policy för ersättning inom vattenskyddsområden – förslag 2.  


Alla beslut som rör barn ska vara barnrättsbaserade i enlighet med barnkonventionen. Beslut ska alltid föregås 


av prövning av barnets bästa och i större frågor samt vid beslut som kan ha negativ inverkan på barnet/barnen, 


ska föregås av en barnkonsekvensanalys. 


Beslutsmotivering 


En policy för ersättning inom vattenskyddsområden är inte förenlig med 2 kap. 3 


(likställighetsprincipen) och 8 § kommunallagen. Det är inte heller förenligt med lag om 


allmänna vattentjänster.  


En policy ger inte några fasta regler, bara principer som vägledning för bedömning från fall 


till fall. 


Sammanfattning av ärendet 


Ärendet återremitterades till förvaltningen av AU 2022-10-20 med uppdraget att utreda den 


ekonomiska påverkan som ett antagande av en policy skulle ge. Önskemål fanns också om 


att ta fram ytterligare ett förslag på policy. 


LRF kommungruppen Tranemo har i samband med samråd om vattenskyddsområden 


lämnat synpunkter på bland annat att den enskilde markägaren ska betala för att ansöka om 


dispenser och tillsyn. 


Ersättning kan ges till fastighetsägare eller verksamhetsutövare enligt 31 kap. 4 § miljöbalken 


om vattenskyddsföreskriften innebär att mark tas i anspråk eller att pågående 


markanvändning inom berörd del av fastigheten avsevärt försvåras. 


Det är inte förenligt enligt lag om allmänna vattentjänster att VA-kollektivet ska finansiera 


enskilda fastighetsägare eller verksamhetsutövares avgifter som dispensavgift eller 


tillsynsavgift.  


 


Ärendet 
Allmänna utskottet beslutade 2019-04-11 att ge förvaltningen i uppdrag att utreda om de 


avgifter som uppstår kan belasta VA-kollektivet och inte markägarna. Kommunstyrelsen har 


2019-11-18 gett förvaltningen i uppdrag att ta fram en policy angående betalning av tillsyns- 


och anmälningsavgifter i enlighet med Vara kommuns policy. 


LRF kommungruppen Tranemo har i samband med samråd om vattenskyddsområden 


lämnat synpunkter på bland annat att den enskilde markägaren ska betala för att ansöka om 
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dispenser. LRF kommungruppen anser att kollektivet/kommunen ska stå för kostnader av 


dispenser och tillsyn.   


Tranemo kommuns organisation och ansvarsområden regleras av kommunallagen. Enligt 


kommunallagen 2 kap. 3 § ska kommuner och regioner behandla sina medlemmar lika, om 


det inte finns sakliga skäl för något annat. Utöver uttag av avgifter för tillsyn och dispenser 


enligt föreskrifter för de kommunala vattenskyddsområdena sker uttag av avgifter enligt 


andra lagstiftningar. Likställighetsprincipen innebär att kommuninvånarna ska behandlas på 


motsvarande sätt. 


Advokat Rikard Setterlid, Advokatfirman Setterlid AB, har på uppdrag av förvaltningen 


utrett om det ur ett rättsligt perspektiv är förenligt att VA-kollektivet bekostar en 


fastighetsägares eller verksamhetsutövares utgifter för prövning och tillsyn enligt 


miljöbalken inom ett vattenskyddsområde. Advokatens sammanfattande bedömning är: 


”att det inte är förenligt med lagen om allmänna vattentjänster, LAV, att med va-kollektivets 


ekonomiska medel ersätta ägare av fastigheter som omfattas av vattenskyddsområdet för 


dennes kostnader för prövning och tillsyn enligt miljöbalken, och 


att den tänkta kompensationsmekanismen dessutom får anses strida mot 2 kap. 8 § 


kommunallagen och dess principiella förbud mot stöd till enskild näringsidkare, oavsett om 


kompensationen sker med va-kollektivets medel eller andra kommunala medel.  


Den omständigheten är att det må finnas andra kommuner som valt ett annat betraktelsesätt, 


förändrar inte den nu gjorda rättsliga bedömningen.”  


LRF kommungruppen Tranemo har i ytterligare skrivelse 2019-11-11 ansett att det inte är 


rimligt att enskild fastighetsägare ensam ska stå för kostnader att skydda dricksvattnet. 


Bördefördelningen mellan VA-kollektivet och den enskilde måste bli rimligt. LRF 


kommungrupp anser att det är rimligt att kommunen betalar en ersättning till de 


fastighetsägare som belastas med stora inskränkningar. I skrivelsen hänvisas till mark- och 


miljööverdomstolens dom, M6362-18. 


Om en skyddsföreskrift enligt 7 kap. 22 § miljöbalken innebär att mark tas i anspråk eller att 


pågående markanvändning inom berörd del av fastigheten avsevärt försvåras, har 


fastighetsägaren enligt 31 kap. 4 § pkt 5 miljöbalken rätt till ersättning. Rätten till ersättning 


gäller enligt 5 § samma kapitel miljöbalken om tillstånd har vägrats eller förenats med 


särskilda villkor. Ersättningens storlek får bedömas utifrån det enskilda fallet. 


 


Det är inte förenligt enligt 30 § lag om allmänna vattentjänster att VA-kollektivet ska 


finansiera enskilda fastighetsägare eller verksamhetsutövares avgifter som dispensavgift 


eller tillsynsavgift. Avgifter som tas ut enligt lagen om allmänna vattentjänster ska täcka 


kostnader för att upprätthålla och driva kommunens allmänna vatten- och 


avloppsanläggningar. Uttag av avgifter ska följa självkostnadsprincipen d.v.s. avgiften får 


inte överstiga kostnaderna för att ordna och driva vatten- och avloppsanläggningarna. 


Ärendet återremitterades till förvaltningen 2022-10-20 med uppdraget att utreda den 


ekonomiska påverkan som ett antagande av en policy skulle ge. Önskemål fanns också om 


att ta fram ytterligare ett förslag på policy.  
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Förvaltningen har dels följt kommunstyrelsens uppdrag och tagit fram en policy för 


ersättning inom vattenskyddsområden dels följt AU:s uppdrag och tagit fram ytterligare ett 


förslag till policy, trots att det inte är förenligt med ovanstående. Förvaltningens förslag är 


att inte någon policy antas. 


Barnkonventionen  


Ärendet har ingen negativ påverkan ut ett barnrättsperspektiv. 


Ekonomisk påverkan 


Ärendet har ingen ekonomisk påverkan om lagen följs och någon policy inte antas. 


Om policy – förslag 1 antas är årlig kostnad beräknad till 14 000 – 18 000 kr per år 


Om Policy – förslag 2 antas är årlig kostnad beräknad till 8 000 – 12 000 kr per år 


Finansiering av ett antagande av en policy kommer ske genom VA-taxan. 


Beslutsunderlag 


AU §170, 2022-12-01 


Tjänsteskrivelse - om uppdrag att ta fram en policy om anmälnings- och tillståndsavgifter 


inom vattenskyddsområden 


Kommunstyrelsens beslut 2019-11-19, 225 §  


PM Fråga om lagligheten vid ersättning inom vattenskyddsområden 


Synpunkter från LRF angående ersättning till fastighetsägare för tillkommande avgifter inom 


vattenskyddsområden 


Policy för ersättning inom vattenskyddsområden – förslag 1 


Policy för ersättning inom vattenskyddsområden – förslag 2 


Föredragning och debatt 


Verksamhetschef Henrik Johansson föredrar ärendet och svarar på frågor. 


Beslutet skickas till 


Samhällssektionen 


Författningssamlingen 


Handlingar som ska följa beslutet vid expediering 


Policy 


Slutinstans 


Kommunstyrelse om uppdraget ska avskrivas. 


Kommunfullmäktige om policy ska antas. 
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Status  


Kommunfullmäktige 
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§ 299 Granskning av kommunens gatuunderhåll KS/2022:193 


Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 


• Godkänner förvaltningens svar på granskning av kommunens gatuunderhåll. 
Alla beslut som rör barn ska vara barnrättsbaserade i enlighet med barnkonventionen. Beslut ska alltid föregås 


av prövning av barnets bästa och i större frågor samt vid beslut som kan ha negativ inverkan på barnet/barnen, 


ska föregås av en barnkonsekvensanalys. 


Sammanfattning av ärendet 


KPMG har, av Tranemo kommuns revisorer, fått i uppdrag att granska kommunens 


gatuunderhåll. 


Syftet med granskningen är att bedöma om kommunstyrelsen har säkerställt ett tillräckligt 


underhåll eller om det finns risker som kan innebära ett ineffektivt resursutnyttjande och 


kostnadsfördyringar. 


Av revisionsrapporten framgår att KPMG anser att det finns brister vad avser 


kommunstyrelsens styrning och planering av arbetet med underhåll av gator. KPMG anser 


inte att kommunstyrelsen säkerställt ett tillräckligt underhåll och ser tydliga risker med 


nuvarande underhållsnivåer. 


Ärendet 


KPMG har, av Tranemo kommuns revisorer, fått i uppdrag att granska kommunens 


gatuunderhåll. I granskningen ska följande revisionsfrågor besvaras:  


- Vilken övergripande styrning finns för gatuunderhållet (mål, direktiv mm)  


- Vilka resurser har budgeterats till gatuunderhåll de senaste 5-10 åren och hur har utfallet 


sett ut (omläggningstakt)? 


- Vilket/vilka beslutsunderlag finns för gatuunderhållet (underhållsplaner mm)?  


- Hur påverkar andra driftsposter underhållet (snöröjning och halkbekämpning) 


Genomförandet har bestått i att relevant dokumentation analyserats. Utifrån 


dokumentanalysen har avstämningar och intervjuer gjorts med kommunstyrelsens 


presidium och med berörda chefer inom samhällssektionen. 


Kommunstyrelsen ska nu yttra sig om vilka åtgärder som man, utifrån den genomförda 


granskningen, avser att genomföra. 


 


KPMG:s slutsats och rekommendationer 


”Vi anser sammantaget att det finns brister vad avser kommunstyrelsens styrning och planering av 


arbetet med underhåll av gator. Vi anser inte att kommunstyrelsen säkerställt ett tillräckligt underhåll 


och vi ser tydliga risker med nuvarande underhållsnivåer. 


Vi anser att politiken behöver ta ställning till vilken ambitionsnivå samt målsättningar som ska finnas 


långsiktigt när det gäller beläggningsunderhållet av gator. Nuvarande omläggningstakt på cirka 100 


år är långtifrån hållbar.  
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Vi anser att budgeten för gatuunderhållet långsiktigt bör anpassas till en omläggningstakt som ligger 


kring 4–5 % per år, då detta är effektivt ur skattebetalarnas perspektiv.  


Vidare bedömer vi att kommunstyrelsen bör upprätta riktlinjer avseende kostnadsfördelning mellan 


VA-kollektiv och skattekollektiv vid gemensamma insatser/samordningsinsatser, i syfte att säkerställa 


att VA-kollektivet inte subventionerar skattefinansierad verksamhet. 


Vi bedömer att ett led i att förbättra styrning och långsiktig planering inom området, är att ta fram en 


långsiktig underhållsplan för gatunätet. Detta är också ytterst centralt utifrån ett säkerhetsperspektiv 


för medborgarna.” 


Förvaltningens förslag till åtgärder 


Förvaltningen lämnar, här nedan, svar utifrån det vi återfinner att revisorerna vill ha svar på 


i kapitlet Slutsats och rekommendationer i granskningsrapporten.  


Revisorerna ”… anser att politiken behöver ta ställning till vilken ambitionsnivå samt 


målsättningar som ska finnas långsiktigt när det gäller beläggningsunderhållet av gator.” 


Svar: 


Detta kräver att en underhållsplan finns. Förvaltningen har för avsikt att arbeta fram en 


underhållsplan som kommer presenteras för politiken.  


Revisorerna ”… anser att budgeten för gatuunderhållet långsiktigt bör anpassas till en 


omläggningstakt som ligger kring 4–5 % per år…” 


Svar: 


Förvaltningen anser att en omläggningstakt på 4 - 5 % per år är att skjuta långt över målet, en 


omläggningstakt på 2 – 2,5 % per år är mer rimlig. Trafikintensiteten på kommunens gator är 


generellt väldigt låg och i samband med framdragning av fjärrvärmledningar 2000 – 2009 


gjordes stora investeringar i gatukropp och beläggningar. 


Utöver behovet att öka omläggningstakten på gatorna ser förvaltningen ett stort behov att 


öka investeringstakten på gatubelysningen. Vi arbetar idag metodiskt med att ersätta gamla 


armaturer med LED-armaturer men behöver öka denna takt för att minska elförbrukningen 


men också för att det börjar bli svårt att få tag på ersättningslampor till de gamla 


armaturerna. Det finns också ett stort behov av att byta ut trästolpar. 


Ökad investeringstakt innebär ökade kapitalkostnader som det i nuvarande driftbudget inte 


finns medel för. 


Revisorerna bedömer vidare ”… att kommunstyrelsen bör upprätta riktlinjer avseende 


kostnadsfördelning mellan VA-kollektiv och skattekollektiv vid gemensamma 
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insatser/samordningsinsatser…” 


Svar:  


Förvaltningen har muntlig överenskommelse kring kostnadsfördelning mellan taxekollektiv 


och skattekollektiv. Förvaltningen kommer att ta fram skriftliga riktlinjer snarast möjligt. 


 


Revisorerna ”… bedömer att ett led i att förbättra styrning och långsiktig planering inom 


området, är att ta fram en långsiktig underhållsplan för gatunätet.” 


Svar: 


Förvaltningen ser ett behov att ta fram en underhållsplan under 2023–2024. Dock kommer 


detta kräva investeringsmedel och därmed behov av att täcka ökade kapitalkostnader. 


Barnkonventionen  


Ett bra gatuunderhåll skapar en säkrare trafikmiljö vilket är positivt för alla som rör sig på 


våra gator och cykelvägar. En bra underhållen gatubelysning som är placerad på rätt ställen 


är viktigt för att öka tryggheten hos framförallt barn och unga.  


Ekonomisk påverkan 


Utifrån nuvarande budget och befintlig organisation behöver det ske en fortsatt analys av 


kostnaderna för att tillmötesgå revisionens synpunkter. 


 


Jämställdhet- och rättighetsanalys 


Ingen påverkan 


Beslutsunderlag 


AU §171, 2022-12-01 


Tjänsteskrivelse 2022-09-05 


KPMG Revisionsrapport -Granskning av kommunens gatuunderhåll 


Föredragning och debatt 


Verksamhetschef Henrik Johansson föredrar ärendet och svarar på frågor. 


Beslutet skickas till 


Samhällssektionen 


Kommunens revisorer 


Slutinstans 


Kommunfullmäktige 


Status  


Kommunfullmäktige 
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§ 300 Revidering av reglemente för kommunala pensionärsrådet (KPR) 


och kommunala tillgänglighetsrådet (KTR) KS/2022:509 


Kommunstyrelsens beslut 


• Antar reglemente för kommunala pensionärs- och tillgänglighetsrådet. 


• Upphäver tidigare gällande reglemente för kommunala tillgänglighetsrådet samt 


reglemente för kommunala pensionärsrådet. 


• Slår ihop kommunala tillgänglighetsrådet samt kommunala pensionärsrådet. 
Alla beslut som rör barn ska vara barnrättsbaserade i enlighet med barnkonventionen. Beslut ska alltid föregås 


av prövning av barnets bästa och i större frågor samt vid beslut som kan ha negativ inverkan på barnet/barnen, 


ska föregås av en barnkonsekvensanalys. 


Ärendet 


Nuvarande reglemente för kommunala pensionärsrådet och kommunala tillgänglighetsrådet 


antogs var för sig 2019-05-27. Med anledning av att råden föreslås slås ihop behöver en 


revidering av reglementena göras. Det föreslås även att ordförande i kommunala pensionärs- 


och tillgänglighetsrådet blir den samma som ordföranden i omsorgsutskottet. 


Ändringar och tillägg är markerat med gult och genomstruket. 


Barnkonventionen  


Enligt artikel 2 i barnkonventionen står det följande ”alla barn är lika mycket värda och har 


samma rättigheter, ingen får diskrimeras”. Att ha ett tillgänglighetsråd i kommunen ger ett 


ökat inflytande i samhället och större delaktighet i kommunala verksamheter för barn med 


funktionsvarationer. Ett aktuellt reglemente reglerar och strukturerar arbetat i och med 


rådet. 


Ekonomisk påverkan 


Reglementet har ingen direkt ekonomisk påverkan men en sammanslagning av kommunala 


pensionärs- och tillgänglighetsrådet resulterar i minskade kostnader då rådet blir ett och det 


blir endast en arvoderad ordförande.  


 


Jämställdhet- och rättighetsanalys 


Lokala föreningar och organisationer som representerar pensionärer och personer med 


funktionsvarationer har rätt att föra sin talan och vara remissinstans i rådet vilket ger en 


positiv påverkan ur ett jämställdhets- och rättighetsperspektiv. 


Beslutsunderlag 


OU §122, 2022-12-01 


Tjänsteskrivelse 2022-11-15 


Reglemente för kommunala slutlig version 







  


SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 


Kommunstyrelsen 


2022-12-19 


   


Ordförandes sign Justerares sign Justerares sign Sekr sign Utdragsbestyrkande 31 


 


Reglemente för pensionärsrådet – slutlig version 


Reglemente för kommunala pensionärs- och tillgänglighetsrådet, slutlig version 


Beslutet skickas till 


Servicesektionen 


Ekonomifunktionen 


Kommunala pensionärs- och tillgänglighetsrådet 


Författningssamlingen 


Hemsidan 


Handlingar som ska följa beslutet vid expediering 


Reglemente för kommunala pensionärs- och tillgänglighetsrådet 


Slutinstans 


Kommunstyrelsen 


Status  


Avslutat 
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§ 301 Uppdrag - Kommunikationsplan infrastruktur Tranemo 


kommun KS/2022:282 


Kommunstyrelsens beslut 


• Godkänner kommunikationsplanen.  
Alla beslut som rör barn ska vara barnrättsbaserade i enlighet med barnkonventionen. Beslut ska alltid föregås 


av prövning av barnets bästa och i större frågor samt vid beslut som kan ha negativ inverkan på barnet/barnen, 


ska föregås av en barnkonsekvensanalys. 


Ärendet 


Förvaltningen fick 2022-06-02 i uppdrag av allmänna utskottet att ta fram en 


kommunikationsplan för kommunens arbete med infrastrukturfrågor med fokus på fler 


tågstopp i kommunen samt vikten av bra säkerhet på riksväg 27 och väg 156.  


Tranemo kommun vill ha tågstopp i förutom i Limmared, också i Länghem och Grimsås. 


Både riksväg 27 och väg 156 är viktiga pendlingsvägar vilka också är viktiga för kommunens 


möjlighet att växa och för företagens kompetensförsörjning. Vägarna behöver vara säkra och 


enkla att ta sig fram på. Tranemo kommun ser gärna att riksväg 27 blir en två-plus-en-väg 


hela vägen från Borås till Gislaved.   


För att denna utveckling ska bli verklighet är Tranemo kommun beroende av andra 


myndigheter. I regionen är det många kommuner som slåss om samma pengar så vår vilja 


och våra önskemål behöver synas och höras. Där kan väl genomtänkt kommunikation vid 


rätt tillfällen vara ett sätt att nå framgång. En kommunikationsplan är därför framtagen och 


beskriver primära målgrupper med kommunikationen, kommunikationsmål- och strategier, 


budskap, tonalitet, kanaler samt ansvar och roller. Kommunikationsplanen avslutas sedan 


med en aktivitetsplan.   


Barnkonventionen  


Ärendet har ingen direkt påverkan på barn. Genom att verka för mer trafiksäkra vägar för 


alla som färdas på de identifierade vägarna i kommunikationsplanen genererar det dock 


även en positiv inverkan på barn, vilket stödjer en av grundprinciperna i barnkonventionen 


(artikel 6) gällande barns rätt till liv, överlevnad och utveckling.  


Ekonomisk påverkan 


Kommunikationsplanen har ingen ekonomisk påverkan.  


 


Jämställdhet- och rättighetsanalys 


Ärendet har ingen påverkan ur ett jämställdhetsperspektiv.  


Beslutsunderlag 


AU §172, 2022-12-01 


Tjänsteskrivelse 2022-11-02 
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Kommunikationsplan infrastruktur 


Protokollsutdrag allmänna utskottet 2022-06-02, § 93 


Föredragning och debatt 


Planeringschef Tobias Edoff föredrar ärendet och svarar på frågor. 


Beslutet skickas till 


Kommunledningsstaben 


Författningssamling 


Slutinstans 


Kommunstyrelsen 


Status  


Avslutat 
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§ 302 Motion: Åtgärdsplan för bättre ekonomi (M) KS/2022:363 


Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
• Motionen anses besvarad.  


Alla beslut som rör barn ska vara barnrättsbaserade i enlighet med barnkonventionen. Beslut ska alltid föregås 


av prövning av barnets bästa och i större frågor samt vid beslut som kan ha negativ inverkan på barnet/barnen, 


ska föregås av en barnkonsekvensanalys. 


Sammanfattning av ärendet 


I Tranemo kommun finns fastslagna processer för budgetarbete, arbetssätt uttryckta i 


styrmodellen samt en systematik baserat på metoder hela organisationen arbetar utifrån. De 


yrkanden som lyfts fram finns möjlighet att genomföra och/eller diskutera i främst 


budgetprocessen och den löpande uppföljning i enlighet med kommunens antagna 


styrmodell och dess metodstöd. 


Ärendet 


Stephan Bergman (M) har 2022-08-01 lämnat en motion angående åtgärdsplan för bättre 


ekonomi. Förslagsställaren anser att ekonomin i vårt land kommer försämras och för att 


hantera detta krävs åtgärder och anpassningar. Förslagsställaren yrkar på nedan:  


 


• Snarast utreda konsekvenser/nackdelar/fördelar med nuvarande 


resursfördelningsmodell. 


• Ta fram de delar av kommunens verksamhet som istället för egen verksamhet kan 


läggas på entreprenad. 


• Avyttra egendom/skog/mark som i närhet inte behövs för kommunens utveckling. 


• Göra en totalöversyn över personalresurserna med målsättning att minska antalet 


anställda personer inom administration som inte direkt är kopplade till vård och 


skola. 


• Ta fram en ekonomisk kalkyl över vad kostnader i kommunen utgör efter beslut om 


rätten till heltid. 


Förvaltningen var i kontakt med Stephan Bergman (M) 2022-10-31 för att ge motionären 


tillfälle att utveckla sitt förslag. 


I Tranemo kommun finns fastslagna processer för budgetarbete, arbetssätt uttryckta i 


styrmodellen samt en systematik baserat på metoder hela organisationen arbetar utifrån.  


De yrkanden som lyfts fram finns möjlighet att genomföra och/eller diskutera i främst 


budgetprocessen och den löpande uppföljning i enlighet med kommunens antagna 


styrmodell och dess metodstöd. Att frångå kommunens fastslagna processer där dessa frågor 


hanteras ses inte som en framkomlig väg. Att kräva mer än vad som redan framgår av 
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budgetprocess och styrmodellen är resurskrävande insatser och behöver initieras tidigt i 


budgetarbetet som ett uppdrag om det ska vara möjligt att genomföras.   


Exempelvis på de forum där denna typ av frågor bör hanteras och dess planerade tid 2023 är:  


 


• Budgetutskottet, 10 sammanträden 2023. Deltar gör kommunledning och politiker 


från samtliga partier.  


• Vertikala dialoger, medskick från högsta instans i samtliga led i hela organisationen. 


Totalt hålls omkring 300 vertikala dialoger på olika nivåer, vilka finns mer beskrivna 


i styrmodell och metodstöd.  


• Budgetförslag som beslutas av KF under oktober/november. Politikens eget 


dokument. 


Barnkonventionen  


Ärendet påverkar inte barn.  


 


Jämställdhet- och rättighetsanalys  


Jämställdhet- och rättighetsperspektivet är inte applicerbart på ärendet.  


Ekonomisk påverkan 


Ingen ekonomisk påverkan.  


Beslutsunderlag 


AU §173, 2022-12-01 


Motion: Åtgärdsplan för bättre ekonomi 


Tjänsteskrivelse om svar på motion KS/2022:363 


KF §106 Inkomna motioner och medborgarförslag 


Förslag till beslut på sammanträdet 


1e vice ordförande Niklas Gardewik (M) yrkar på att ändra beslutet till att motionen ska 


anses besvarad. 


Beslutsgång 


Ordförande frågar kommunstyrelsens på Gardewiks (M) förslag. Förslaget bifalles.  


Beslutet skickas till 


Stephan Bergman    


Servicesektionen 
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Slutinstans 


Kommunfullmäktige 


Status 


Kommunfullmäktige 
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§ 303 Delårsrapport januari - augusti 2022 SÄRF KS/2022:507 


Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 


• Noterar informationen gällande delårsrapport januari-augusti 2022 för SÄRF. 
Alla beslut som rör barn ska vara barnrättsbaserade i enlighet med barnkonventionen. Beslut ska alltid föregås 


av prövning av barnets bästa och i större frågor samt vid beslut som kan ha negativ inverkan på barnet/barnen, 


ska föregås av en barnkonsekvensanalys. 


Ärendet 


Delårsrapporten för Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund ska behandlas av respektive 


medlemskommuns Kommunfullmäktige.  


Södra Älvsborgs Räddningsförbund organiserar och driver räddningstjänst för sex stycken 


kommuner: Borås, Bollebygd, Mark, Svenljunga, Tranemo och Ulricehamn.  


Resultatet för perioden januari-augusti 2022 visar ett underskott med -5,5 mnkr. Prognosen 


för hela året visar också ett underskott om -2,1 mnkr och skillnad mot budget om +2,0 mnkr. 


Budgeten för 2022 är underfinansierad med 4,1 mnkr. Den underfinansierade budgeten 


beror i huvudsak på kostnader som tillkommit på grund av förändringar i lag (2003:778) om 


skydd mot olyckor (LSO) samt att medlemsbidraget inte har ökat i samma omfattning som 


kostnaderna.  


Revisorerna bedömer att delårsrapporten uppfyller lagstiftarens krav och att det inte 


framkommit några väsentliga avvikelser från god redovisningssed. Resultatet i 


delårsrapporten bedöms i huvudsak vara förenligt med de mål som direktionen beslutat om. 


Barnkonventionen  


Ärendet påverkar inte barn.  


Ekonomisk påverkan 


Ärendet har ingen direkt ekonomisk påverkan.  


 


Jämställdhetsperspektiv 


Ärendet påverkas inte utifrån ett jämställdshetsperspektiv.  


Beslutsunderlag 


AU §174, 2022-12-01 


Tjänsteskrivelse 2022-11-17 


Bilaga Delårsrapport, Rapport granskning Revisionskontoret SÄRF 


Bilaga Delårsrapport, Revisorernas utlåtande SÄRF 


Delårsrapport 2022-08-31 ver 1.2 SÄRF 


Bilaga Protokollsutdrag § 70 Delårsrapport januari - augusti 2022 SÄRF 
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Beslutet skickas till 


Servicesektionen 


SÄRF 


Slutinstans 


Kommunfullmäktige 


Status  


Kommunfullmäktige 
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§ 304 Justering PO-pålägg 2023 KS/2022:489 


Kommunstyrelsens beslut 


• Godkänner teknisk budgetjustering enligt SKR:s senaste PO-pålägg mellan 


sektionerna och finansförvaltningen med total effekt netto plus minus noll.   


Alla beslut som rör barn ska vara barnrättsbaserade i enlighet med barnkonventionen. Beslut ska alltid föregås 


av prövning av barnets bästa och i större frågor samt vid beslut som kan ha negativ inverkan på barnet/barnen, 


ska föregås av en barnkonsekvensanalys. 


Ärendet 


I det sammantagna personalomkostnadspålägget (PO) ingår dels de arbetsgivaravgifter som 


bestäms av riksdagen (lagstadgade socialavgifter); dels de avgifter som bestäms i 


kollektivavtal mellan SKR och fackföreningarna inom offentlig sektor (till försäkringar och 


avtalspensioner).  


Det av SKR framtagna PO:t används för en lättadministrerad och schablonmässig 


budgethantering och internredovisning. I april presenterades SKR att det preliminära PO-


pålägget för 2023 skulle uppgå till 42,75%, något som nu reviderats upp till 44,53%. 


Justeringen ligger i pålägget avseende pensioner som härrör till dels höjda premier i det nya 


pensionsavtalet men också kraftigt ökat prisbasbelopp och andra faktorer som lett till högre 


kostnader för den förmånsbestämda pensionen. Skillnaden i ökningen av PO-pålägget för 


sektionerna:  


• Lärandesektionen: -2,96 mnkr 


• Servicesektionen: -0,46 mnkr 


• Omsorgssektionen: -2,96 mnkr 


• Samhällssektionen: -0,90 mnkr 


Finansförvaltningen får en intäkt på motsvarande del, totalt 7,3 mnkr. PO-pålägget har ingen 


resultatpåverkan.  


I budget 2023-2025 är pensionskostnaden redan medräknad men regleringen bör nu göras 


utifrån SKR:s nya bedömning för att det ska bli rätt med jämförelsetal och inrapportering. 


Det är mycket ovanligt att SKR gör PO-justeringar så här sent in på året.  


Barnkonventionen  


Barn påverkas inte av ärendet.  


Ekonomisk påverkan 


Totalt effekt netto: plus minus noll.  


• Lärandesektionen: -2,96 mnkr 


• Servicesektionen: -0,46 mnkr 


• Omsorgssektionen: -2,96 mnkr 


• Samhällssektionen: -0,90 mnkr 
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Finansförvaltningen får en intäkt på motsvarande del, totalt 7,3 mnkr. PO-pålägget har ingen 


resultatpåverkan.  


 


Jämställdhet- och rättighetsanalys 


Ärendet har ingen påverkan utifrån ett jämställdhets- och rättighetsperspektiv.  


Beslutsunderlag 


AU §175, 2022-12-01 


Tjänsteskrivelse 2022-11-01 


Beslutet skickas till 


Ekonomifunktionen  


Slutinstans 


Kommunstyrelsen 


Status  


Avslutat 


 
  







  


SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 


Kommunstyrelsen 


2022-12-19 


   


Ordförandes sign Justerares sign Justerares sign Sekr sign Utdragsbestyrkande 41 


 


§ 305 Uppdrag - Revidering av kommunstyrelsens reglemente 2022 


KS/2022:84 


Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 


• Antar kommunstyrelsens reglemente 2022 och därmed upphäver tidigare gällande 


reglemente för kommunstyrelsen. 


Alla beslut som rör barn ska vara barnrättsbaserade i enlighet med barnkonventionen. Beslut ska alltid föregås 


av prövning av barnets bästa och i större frågor samt vid beslut som kan ha negativ inverkan på barnet/barnen, 


ska föregås av en barnkonsekvensanalys. 


Ärendet 


I samband med att den tillfälliga arvodesberedningen överlämnade sitt beredningsuppdrag 


om revidering av kommunens arvodesreglemente så lämnade beredningen också över en 


lista på rekommendationer till fullmäktiges presidie. En av rekommendationerna var att 


revidera kommunstyrelsens reglemente med förtydligande om att 1e vice ordförande i 


kommunstyrelsen är kommunens oppositionsråd. 


Förvaltningen har reviderat reglementet med denna rekommendation och även gjort 


följande tillägg och ändringar; 


- Tillägg av innehållsförteckning. 


- §1, språklig korrigering. 


- §5, Tar bort IT-nämnden på grund av upphörande av nämnd.  


- §9, förtydligande om att det är kommunfullmäktige som utser kommunstyrelsen.  


Tar bort att kommunstyrelsen börjar gälla från 1 januari året efter då det varit val, detta för 


att förhindra glapp mellan avgående styrelsen och utskott innan ny väljs. 


- §10, förtydligande om att kommunstyrelsens 1:e vice ordförande ska vara oppositionsråd.  


- §13, språklig korrigering.  


- § 14, förtydligande om inkallande av ersättare med antagen inkallelseordning. 


- § 16, förtydligande om deltagande av distans vid särskilda skäl samt att behandling av 


sekretessärenden på distans. 


- § 20, tillägg om reglering av initiativrätt.  


- §§ 22–24, flyttat text till ”Regler för kommunstyrelsens beredande utskott”. 


- § 30, tillägg om att ledamot och ersättare erhåller läsplatta. 


Tillägg och ändringar är markerat med gult och överstruket. 


Barnkonventionen  


Ärendet har en indirekt påverkan på barnet/barnen. Ett aktuellt reglemente säkerställer att 


kommunallagen efterföljs och garanterar riktighet i de demokratiska processerna.  


Ekonomisk påverkan 


Ärendet har ingen ekonomisk påverkan.  
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Beslutsunderlag 


AU §176, 2022-12-01 


Tjänsteskrivelse 2022-11-14 


Kommunstyrelsens reglemente 


Bilaga till KFs presidie 


Föredragning och debatt 


Processekreterare/Utredare Sanna Pihlajamäki Blomgren föredrar ärendet och svarar på 


frågor. 


Beslutet skickas till 


Servicesektionen 


Författningssamlingen 


Handlingar som ska följa beslutet vid expediering 


Kommunstyrelsens reglemente 


Slutinstans 


Kommunfullmäktige 


Status  


Kommunfullmäktige 


 
  







  


SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 


Kommunstyrelsen 


2022-12-19 


   


Ordförandes sign Justerares sign Justerares sign Sekr sign Utdragsbestyrkande 43 


 


§ 306 Uppdrag - Revidering av reglementet för kommunstyrelsens 


beredande utskott 2022 KS/2022:85 


Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 


• Antar regler för kommunstyrelsens beredande utskott 2022 samt upphäver tidigare 


gällande regler för kommunstyrelsens beredande utskott. 
Alla beslut som rör barn ska vara barnrättsbaserade i enlighet med barnkonventionen. Beslut ska alltid föregås 


av prövning av barnets bästa och i större frågor samt vid beslut som kan ha negativ inverkan på barnet/barnen, 


ska föregås av en barnkonsekvensanalys. 


Ärendet 


I samband med att den tillfälliga arvodesberedningen överlämnade sitt beredningsuppdrag 


om revidering av kommunens arvodesreglemente så lämnade beredningen också över en 


lista på rekommendationer till fullmäktiges presidie. En av rekommendationerna var att 


revidera Regler för kommunstyrelsens beredande utskott med förtydligande om 


utskottsordförandes roll. 


Förvaltningen har reviderat reglementet med denna rekommendation och även gjort tillägg 


och ändringar enligt följande; 


- Information i inledning om att reglementet är ett komplement till kommunallagen och 


kommunstyrelsens reglemente. 


- Nytt stycke om sammansättning. 


- Tagit text från kommunstyrelsens reglemente som reglerar tjänstgöring i utskott och 


ordförande i utskott. 


- Tillägg om förtydligande om utskottsordförandes roll. 


- Reglering om deltagande på distans. 


Tillägg och ändringar är markerat med gult och överstruket. 


Barnkonventionen  


Ärendet har en indirekt påverkan på barnet/barnen. Ett aktuellt reglemente säkerställer att 


kommunallagen efterföljs och garanterar riktighet i de demokratiska processerna.  


Ekonomisk påverkan 


Ärendet har ingen ekonomisk påverkan.  


 


Jämställdhet- och rättighetsanalys 


Ärendet har ingen påverkan ur ett jämställdhet- och rättighetsperspektiv. 


Beslutsunderlag 


AU §177, 2022-12-01 


Tjänsteskrivelse 2022-11-15 
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Regler för kommunstyrelsens beredande utskott 


Bilaga till KFs presidie 


Föredragning och debatt 


Processekreterare/Utredare Sanna Pihlajamäki Blomgren föredrar ärendet och svarar på 


frågor. 


Beslutet skickas till 


Servicesektionen 


Författningssamlingen 


Handlingar som ska följa beslutet vid expediering 


Regler för kommunstyrelsens beredande utskott 


Slutinstans 


Kommunstyrelsen 


Status  


Avslutat 
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§ 307 Tecknande av post och bankräkningar mandatperiod 2022-2026 


KS/2022:436 


Kommunstyrelsens beslut 


• Tranemo kommuns post- och bankräkningar och liknande värdehandlingar får 


tecknas av två i förening av följande personer:  


 


Kajsa Montan, kansliavdelning 


Anette Olsson, ekonomiadministratör 


Emelie Andersson, ekonomiadministratör  


Åsa Olofsson, ekonomiadministratör 


Irene Bygdelius, administratör 


Eva Borg, redovisningsansvarig 


• Kvittering på Posten för Tranemo kommun, dess nämnder och styrelser får, under 


resterande tid av mandatperioden 2023-2026, ske av kommunstyrelsens ordförande 


Driton Bilalli (S) eller av den han genom fullmakt bemyndigar. Beslutet gäller från 


och med 1 januari 2023. 
Alla beslut som rör barn ska vara barnrättsbaserade i enlighet med barnkonventionen. Beslut ska alltid föregås 


av prövning av barnets bästa och i större frågor samt vid beslut som kan ha negativ inverkan på barnet/barnen, 


ska föregås av en barnkonsekvensanalys. 


Ärendet 


Teckningsrätten för kommunens post- och bankräkningar och liknande värdehandlingar 


behöver revideras med anledning av förändringar av personal som hanterar 


arbetsuppgifterna. Kvittering på posten för Tranemo kommun, dess nämnder och styrelser 


behöver revideras eftersom ny ordförande för kommunstyrelsen tillträder och en ny 


ekonomiadministratör är anställd. 


Barnkonventionen  


Ärendet har ingen påverkan ur ett barnrättsperspektiv. 


Ekonomisk påverkan 


Ärendet har ingen ekonomisk påverkan. 


Beslutsunderlag 


AU §178, 2022-12-01 


Tjänsteskrivelse 2022-03-09 


Beslutet skickas till 


Kanslifunktionen 


Ekonomifunktionen  
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Slutinstans 


Kommunstyrelsen 


Status  


Avslutat 
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§ 308 Öppna sammanträden för kommunstyrelsen mandatperioden 


2023-2026 KS/2022:503 


Kommunstyrelsens beslut 


• Kommunstyrelsens sammanträden är öppna för allmänheten från kl 13.00 och till och 


med det ärende som framgår av kallelsen, under mandatperioden 2023- 2026. 


• Kommunstyrelsens sammanträden ska alltid hållas inom stängda dörrar i ärenden 


som avser myndighetsutövning eller när det föreligger sekretess. Dessa ärenden 


läggs alltid sist på dagordningen. 
Alla beslut som rör barn ska vara barnrättsbaserade i enlighet med barnkonventionen. Beslut ska alltid föregås 


av prövning av barnets bästa och i större frågor samt vid beslut som kan ha negativ inverkan på barnet/barnen, 


ska föregås av en barnkonsekvensanalys. 


Ärendet 


I Kommunallagen 6 kap. 25 § anges att en nämnds sammanträden ska hållas inom stängda 


dörrar men nämnden får besluta att dess sammanträden ska vara offentliga, om fullmäktige 


har medgett detta. 


I kommunstyrelsens reglemente anges att kommunfullmäktige delegerat frågan till 


kommunstyrelsen att fatta beslut om att ha helt eller delvis ha öppna sammanträden. 


En nämnds sammanträde ska dock alltid hållas stängda i ärenden som avser 


myndighetsutövning eller när det föreligger sekretess. 


Kommunstyrelsens sammanträden har tidigare mandatperiod till stor del varit öppna likt 


förvaltningens nuvarande förslag. Av mandatperioden 2018–2022 har kommunstyrelsens 


ordförande fattat ordförandebeslut om att stänga sammanträdena på grund av smittorisk av 


Covid-19 vid två tillfällen (mars 2020-oktober 2021, januari 2022-februari2022).  


Barnkonventionen  


Ärendet har en indirekt påverkan på barnet/barnen. Öppna sammanträden ger mer 


transparens till allmänheten vilket kan generera en högre tilltro till den demokratiska 


processen.  


Ekonomisk påverkan 


Ärendet har ingen ekonomisk påverkan. 


 


Jämställdhet- och rättighetsanalys 


Ärendet har ingen påverkan ur ett jämställdhet- och rättighetsperspektiv. 


Beslutsunderlag 


AU §179, 2022-12-01 


Tjänsteskrivelse 2022-11-08 
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Beslutet skickas till 


Servicesektionen 


Slutinstans 


Kommunstyrelsen 


Status  


Avslutat 
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§ 309 Val av ledamöter och ersättare till budgetutskottet KS/2022:497 


Kommunstyrelsens beslut 


• Utser ledamöter och ersättare till budgetutskottet enligt förslag nedan; 


• Utser Driton Bilalli (S) till ordförande, Niklas Gardewik (M) till 1e vice ordförande 


och Lennart Haglund (C) till 2e vice ordförande i budgetutskottet. 


• Ledamöter och ersättare utses för de vakanta platsern vid nästkommande 


sammanträde med kommunstyrelsen. 
Alla beslut som rör barn ska vara barnrättsbaserade i enlighet med barnkonventionen. Beslut ska alltid föregås 


av prövning av barnets bästa och i större frågor samt vid beslut som kan ha negativ inverkan på barnet/barnen, 


ska föregås av en barnkonsekvensanalys.  


 


Ledamöter    Ersättare 


Driton Bilalli (S), ordförande    


Niklas Gardewik (M), 1:e vice ordförande  


Lennart Haglund (C), 2:e vice ordförande   


Eva-Karin Haglund (S)    Lena Eksberg (S) 


Karin Ljungdahl (C)   Viktoria Haraldson (C) 


Ana Alvarez Björk (L)   Gunilla Blomgren (L) 


Kathleen Wireklev (M)   Ellinor Liljegren Kalmar (M) 


Brigitte Barenfeld (KD)   Maddelien Andersson (KD) 


Johnny Johansson (SD)   Wajdi-Louis Azouri (SD) 


Vakant (V)    Vakant (V) 


Vakant (Mp)    Vakant (Mp) 


Ärendet 


Kommunstyrelsens utser ledamöter och ersättare till budgetutskottet för mandatperioden 


2023–2026. 


Beslutet skickas till 


Samtliga valda ledamöter och ersättare  


Kanslifunktionen 


HR-funktionen 


Ekonomifunktionen 


Status  


Avslutas 
 


  







  


SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 


Kommunstyrelsen 


2022-12-19 


   


Ordförandes sign Justerares sign Justerares sign Sekr sign Utdragsbestyrkande 50 


 


§ 310 Val av representant tillika ordförande och ersättare till 


kommunala pensionärs- och tillgänglighetsrådet KS/2022:497 


Kommunstyrelsens beslut 


• Utser ledamot och ersättare enligt förslag nedan; 


• Utser Viktoria Haraldson (C) till ordförande för pensionärs- och tillgänglighetsrådet. 
Alla beslut som rör barn ska vara barnrättsbaserade i enlighet med barnkonventionen. Beslut ska alltid föregås 


av prövning av barnets bästa och i större frågor samt vid beslut som kan ha negativ inverkan på barnet/barnen, 


ska föregås av en barnkonsekvensanalys.  


Ledamot   Ersättare 


Viktoria Haraldson (C), ordf. Kathleen Wireklev (M) 


Ärendet 


Kommunstyrelsens ska utse en ledamot tillika ordförande och en ersättare till pensionärs- 


och tillgänglighetsrådet för mandatperioden 2023–2026. 


Beslutet skickas till 


Kanslifunktionen 


Hemsidan 


HR-funktionen 


Status 


Avslutat 
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§ 311 Valärende - Fördelningskomitte bygdepeng KS/2022:521 


Kommunstyrelsens beslut 


• Utse Göran Björk (S) till ledamot och Stephan Bergman (M) till ersättare i 


fördelningskommitté enligt Riktlinjer för bygdepeng för vindkraft – Grimsås/Äspås 


 
Alla beslut som rör barn ska vara barnrättsbaserade i enlighet med barnkonventionen. Beslut ska alltid föregås 


av prövning av barnets bästa och i större frågor samt vid beslut som kan ha negativ inverkan på barnet/barnen, 


ska föregås av en barnkonsekvensanalys. 


Ärendet 


Grimsås Vindkraft AB tecknade 2012 ett avtal mellan Tranemo kommun och Gislaveds 


kommun med syfte att uppföra en vindkraftsanläggning i Grimsås/Äspås i Tranemo och 


Gislaveds kommuner bestående av 13 vindkraftverk. Avtalets innebörd är att hantera den 


bygdepeng som Grimsås Vindkraft AB ska utge enligt avtal 2012-02-06 samt tilläggsavtal 1 


2014-04-08. (Byggfasersättning betalas ut enligt avtal under 2018). 


Bygdepengen har funnits sedan 2019 och ska användas till främjande av projekt eller 


gemensamma anläggningar som är positiva för utvecklingen i 


Grimsås/Mossebo/Hestrabygden. 


Utbetalning av bygdepeng sker senast den 31 mars varje år  


Barnkonventionen  


Ärendet har ingen påverkan ur ett barnrättsperspektiv. 


Ekonomisk påverkan 


Val av platser i fördelningskommittén har ingen ekonomisk påverkan. 


 


Jämställdhetsperspektiv 


Jämställdhetsperspektivet kommer tas hänsyn till vid valet av platser i 


fördelningskommittén. 


Beslutsunderlag 


Tjänsteskrivelse 2022-11-24 


Avtal Bygdepeng 2012-02-06 samt Riktlinjer för bygdepeng för vindkraft – Grimsås/Äspås, 


2011-11-28 


Avtal om Bygdepeng tilläggsavtal 1, 2014-04-08 


Beslutet skickas till 


Samhällssektionen 
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Slutinstans 


Kommunstyrelsen 


Status  


Avslutat 
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§ 312 Information från förvaltningen KS/2022:14 


Kommunstyrelsens beslut 


• Godkänner förvaltningens information och månadsuppföljningen samt justering av 


kapitalkostnader.  
Alla beslut som rör barn ska vara barnrättsbaserade i enlighet med barnkonventionen. Beslut ska alltid föregås 


av prövning av barnets bästa och i större frågor samt vid beslut som kan ha negativ inverkan på barnet/barnen, 


ska föregås av en barnkonsekvensanalys. 


Förvaltningens information till kommunstyrelsen 


Framgång i skrivtävling för fjärdeklassare 


För tredje året i rad arrangerar Göteborgs naturhistoriska museum och Barnens bibliotek en 


nationell skrivtävling för alla fjärdeklassare. I år har det skickats in nästan 90 berättelser. 


Skrivartävlingen gick ut på att skriva en berättelse om en dag i en undervattensvärld.  


Berättelsen skulle vara max 500 ord lång och bedömdes utifrån nedanstående fyra kriterier:  


• En början, tydlig handling och ett slut  


• Fantasi och kreativitet  


• Språklig variation  


• Intresseväckande titel  


 Glädjande kan vi konstatera att en elev från Tranängskolan vann hela tävlingen.  


Åttondeklassare prisades för insats till forskning  


Åttondeklassare på Tranängskolan har deltagit i projektet läkemedelsjakten. Flera skolor har 


deltagit i projektet där högstadieelever hjälper forskare att kartlägga läkemedelsrester som 


hamnat i naturen. Åttondeklassarna har bland annat hjälpt till att samla in data genom att ta 


vattenprover och samla snäckor. Eleverna fick sedan i uppdrag att ta fram en vetenskaplig 


poster utifrån resultaten. För postern fick eleverna från Tranängskolan ta emot 


Nobelprismuseets pris. Vinsten blev 5000 kronor till klasskassan.    


Tomter klara för försäljning i Dalstorp  


Nu har det fastighetsbildats/styckats av 11 nya tomter i Dalstorp, längs Tryffelvägen, som 


därmed är klara för försäljning och byggnation. Ni ser dessa på bilden:  


Hopptorn i Ambjörnarp  


Utifrån det tidigare antagna medborgarförslaget om hopptorn i Ambjörnarp har nu ett 


permanent hopptorn till badplatsen Visen införskaffats och finns nu i Tranemo. 


Arbetsmarknadsenheten kommer under vintern/våren arbeta med att få tornet på plats i 


vattnet. Förhoppningsvis kommer isen på sjön underlätta transporten för att få tornet på 


plats.  
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Ukraina 


Antalet av Migrationsverket anvisade personer från Ukraina till Tranemo kommun uppgår 


fortsatt till fyra personer. Det är samma antal som vid föregående 


kommunstyrelsesammanträde.  


Ändringar gällande larm i kommunhuset  


Passagesystemet är uppdaterat vilket har föranlett rensning i systemet. Det kan innebära att 


en tagg inte längre fungerar vilket beror på att vi har lagt behörighet på de personer som ska 


ha det. Från och med 19 december kommer larmet i kommunhuset att gå på klockan 21.00 


(om det inte är möten som pågår senare). Det kommer också att vara larmat på helger. När 


det gäller förtroendevalda är det ordföranden och gruppledare som har tagg för att komma 


in i kommunhuset.  


Information i korthet  


• Fredag 9/12 var det ett inslag i SVT:s kulturnyheter om kommunpoeten. Se gärna 


inslaget via denna länk SVT Play. Det har även varit kortare klipp i nyhetsmorgon på 


TV4. 


• Festivalen ”Hösten på Centralen” är nu avslutad. Vi är stolta och nöjda med 


invigningshösten och att Centralen nu blivit den kulturarena vi längtat efter. 


• Fastighetsverksamheten har tillsammans med daglig verksamhet startat en 


”möbelretur” med begagnade möbler i syfte att skapa en cirkulär konsumtion.  


• Upphandling för bron i Uddebo är annonserad, anbudsöppning är i slutet av januari. 


• Upphandling av entreprenör för ombyggnation av rastplatser och nybyggnation av 


väg vid Kroksjön pågår. Planerad byggstart är satt till april 2023. Utförare är 


Trafikverket som också bygger den nya kommunala vägen.  


• Avtal håller på att tas fram mellan Trafikverket och kommunen för planerade 


åtgärder för att öka trafiksäkerheten på Järnvägsleden mellan bussterminalen och 


Centralen i Tranemo. 



https://www.svtplay.se/video/egvWJyB/kulturnyheterna/fre-9-dec-21-22?position=103&id=egvWJyB
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• Efter flera vändor har vi nu tagit ett omtag och hittat ett bra samarbete med 


Trafikverket i frågan om sänkt hastighet till 40 i alla tätorter. Omskyltning kommer 


ske succesivt under första halvåret 2023. 


Beslutsunderlag 


Tjänsteskrivelse 2022-12-19 


Månadsuppföljning november  


Kapitalkostnader 2022 (3)  


Föredragning och debatt 


Kommunchef Carita Brovall och finanscontroller Lovisa Wirdemo föredrar ärendet och 


svarar på frågor. 


Beslutet skickas till 


Kanslifunktionen 


Slutinstans 


Kommunstyrelsen 


Status  


Avslutat 
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§ 313 Delegeringsbeslut KS/2022:13 


Kommunstyrelsens beslut 


• Godkänner redovisningen av delegeringsbeslut i enlighet med utskickade 


handlingar. 
Alla beslut som rör barn ska vara barnrättsbaserade i enlighet med barnkonventionen. Beslut ska alltid föregås 


av prövning av barnets bästa och i större frågor samt vid beslut som kan ha negativ inverkan på barnet/barnen, 


ska föregås av en barnkonsekvensanalys.  


Ärendet 


Kommunstyrelsens har beslutat att till kommunstyrelsens ordförande, utskott och 


tjänstepersoner delegera viss beslutanderätt i enlighet med kommunstyrelsens 


delegationsordning. Dessa beslut ska redovisas till kommunstyrelsen. 


Beslutsunderlag 


Delegeringsbeslut KS-UPH 2022-12-06 


Delegeringsbeslut Personal november 2022 


Delegeringsbeslut BAB november 2022 


Delegeringsbeslut Skolskjuts Hösten 2022 


Status 


Pågående 
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§ 314 Delgivningar KS/2022:12 


Kommunstyrelsens beslut 


• Noterar informationen. 
Alla beslut som rör barn ska vara barnrättsbaserade i enlighet med barnkonventionen. Beslut ska alltid föregås 


av prövning av barnets bästa och i större frågor samt vid beslut som kan ha negativ inverkan på barnet/barnen, 


ska föregås av en barnkonsekvensanalys.  


Ärendet 


Kommunstyrelsens delges följande handlingar; 


- Kommunfullmäktiges protokoll 2022-11-21, §167 


- Protokollsutdrag från södra patientnämndens sammanträde den 24 november 2022 - Äldre 


röster om vården 


- Bilaga 1 Tjänsteutlåtande Äldre röster om vården 


- Bilaga 2 Äldre röster om vården - rapport 


Status 


Avslutat 
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§ 315 Utskottsprotokoll KS/2022:39, KS/2022:10, KS/2022:1, KS/2022:4 


Kommunstyrelsens beslut 


• Noterar informationen. 
Alla beslut som rör barn ska vara barnrättsbaserade i enlighet med barnkonventionen. Beslut ska alltid föregås 


av prövning av barnets bästa och i större frågor samt vid beslut som kan ha negativ inverkan på barnet/barnen, 


ska föregås av en barnkonsekvensanalys.  


Ärendet 


Kommunstyrelsen delges följande utskottsprotokoll; 


- Protokoll LU 2022-12-01 


- Protokoll AU 2022-12-01 


- Protokoll OU 2022-12-01 signerat 


- Protokoll budgetutskottet 2022-11-23 signerat 


Status 


Avslutat 
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§ 316 Nämndprotokoll KS/2022:12 


Kommunstyrelsens beslut 


• Noterar informationen. 
Alla beslut som rör barn ska vara barnrättsbaserade i enlighet med barnkonventionen. Beslut ska alltid föregås 


av prövning av barnets bästa och i större frågor samt vid beslut som kan ha negativ inverkan på barnet/barnen, 


ska föregås av en barnkonsekvensanalys.  


Ärendet 


Kommunstyrelsens delges följande nämndsprotokoll; 


- Protokoll samverkansnämnd IT 2022-11-25 


Status 


Avslutat 
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§ 318 God Jul & Gott Nytt År  
Kommunstyrelsens ordförande Driton Bilalli (S) tackar förvaltningen, ledamöter och 


ersättare samt önskar alla en God Jul och ett Gott Nytt År. 


 


Kommunstyrelsens 2e vice ordförande Lennart Haglund (C) tackar ordförande, på 


kommunstyrelsens vägnar för det gångna året samt önskar God Jul och Gott Nytt År.  
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